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Du hjælper andre – vi hjælper dig…!

Nyt pilotprojekt skal skabe livskva…

Omsorg på 2 hjul…
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…på det offentlige område er nu på 
plads. De 55 medlemsorganisationer 
i KTO sagde hver for sig JA. 
På landsplan valgte 38,6 % af FOAs 
medlemmer at stemme. Ud af disse 
sagde 91,4 % JA.
For Odense afdelingens vedkom-
mende var stemmeprocenten lidt 
højere, nemlig 40,6 %, men heraf 
var kun 89,9 % JA-stemmer.
Uagtet, at vi godt kunne have ønsket 
os en højere stemmedeltagelse, må 
vi sige, at det var et klart JA til KTO-
forliget, med en samlet ramme på 
9,3 % over 3 år.

Vi slap ikke af med den omdiskuterede Ny Løn, men den 
fik en anden form og hedder nu ”Lokal løndannelse”. 
Der er større udmøntningsgaranti end der tidligere har 
været, idet det er aftalt, at kommunerne skal anvende 
midlerne, og at der også for nogles vedkommende er aftalt 
grupper, således at vi sikrer, at andre ikke kan løbe med 
den lønudvikling, vore grupper skulle have haft.

I fusionen med PMF har vi i Odense afdeling haft drøftel-
ser med PMF Fyn i et forsøg på at få en hurtig lokalfusion 
på plads, gerne inden 1. juli 2005.
Vi måtte desværre konstatere, at enighed ikke kunne op-
nås, og vi har derfor nu bedt forbundets mæglingsinstans 
om at gå ind i sagen.
Vi var langt hen ad vejen enige med PMF. Uenigheden 
opstod omkring antallet af valgte i FOA – Fag og Arbejde 
samt omkring, hvordan de fremtidige opgaver kunne løses 
anderledes.
Når mæglingsinstansen inddrages, vil forhandlingerne 
starte forfra, hvilket betyder at en lokal fusion nok ikke 
står lige for døren, men godt kan trække en del ud.
Det er fortsat vort håb, at vi kan nå til enighed, så det 
tidligere PMF ikke vælger at fortsætte som faggruppeaf-
deling, da vi har den opfattelse, at et samlet FOA Odense 
tjener medlemmernes interesser bedst.

Kirsten Johansen
afdelingsformand

Kirsten Johansen
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Åbningstider
FOA - Fag og Arbejde Odense
Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00

Afdelingen holder lukket fredag den 6. maj 2005
(dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Åbningstider Telefontider
Mandag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Tirsdag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Onsdag 11.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Torsdag 13.00 – 16.30 13.00 – 16.30
Fredag 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Har du ikke mulighed for at komme i åbningstiden, kan du aftale 
en anden tid.

HUSK du som medlem har mulighed for at benytte dig af 
Åben Datastue - torsdage kl. 15.00 - 17.00 
Forudsætning: Kendskab til edb på brugerniveau

Desuden er der mulighed for at få hjælp/vejledning i brug af edb 
lørdag den 7. maj 2005 fra kl. 8.00 - 15.00
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12  FOA KORET INDBYDER…
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14 KLUBBERNE INFORMERER

18 ER DU ANSAT VED PRIVAT 
 ARBEJDSGIVER?

19 KRYDSORD

20 LÆSERBREV

Indhold

Den Grimme Ælling
Kom og oplev en spændende forestilling i skønne omgivelser på Frøbjerg Bavnehøj…

 Fredag den 12. august 2005, kl. 20.00 og 
 Fredag den 19. august 2005, kl. 20.00

FOA Odense har købt nogle billetter på de bedste pladser 

Pris kr. 120,- 
Billetsalg ved FOA, Vesterbro 120, Odense fra torsdag den 7. juli til og 
med torsdag den 4. august 2005 - i åbningstiden - (Bemærk vores åbningstider ovenover). 
Dankort modtages ikke. Billetter kan ikke reserveres

Aktivitetsudvalget
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Et knæk i ryggen, hold i nakken eller en smertende skulder. 
Det er problemer, som mange dagplejere og ansatte i 
ældreplejen kender til. De mange løft slider på fysikken, og 
konsekvensen er ofte en sygemelding. Men i Ullerslev kom-
mune skal et pilotprojekt gøre noget ved problemerne.

TILTRÆNGT PROJEKT
Kirsten Pedersen er tillidsrepræsentant for dagplejerne i 
kommunen, og hun er en af dem der har arbejdet hårdt 
for at sundhedsordningen skulle blive en realitet.
”Det er et ønske, som vi har haft oppe på de personale-
faglige konferencer i mange år. Så jeg er utrolig glad for, 
at vi nu kan få nogle redskaber til at imødekomme de 
gener og smerter, vi har”, fortæller hun.
Af de cirka 120 medarbejdere, der havde fået udsendt et 
spørgeskema om deres fysiske tilstand, var 40 personer 
så dårlige, at de var fuldt berettigede til at deltage i 
forsøgsprojektet. Så projektet var hårdt tiltrængt, mener 
Kirsten Pedersen.
 ”Det er ufatteligt, at folk går på arbejde med de ting, de 
gør. Mange af os er desværre sådan, at vi lige tager to 
smertestillende tabletter, og så klarer man den. Men det 
er jo slet ikke løsningen.”

DÅRLIG FYSIK
Løsningen lå lige rundt om hjørnet, men først skulle der 
findes ud af, hvem der var berettiget til behandling, og hvor 
mange det drejede sig om. Der blev sendt spørgeskemaer 

ud til kommunens cirka 120 ansatte. 76 af skemaerne 
blev returneret. Og hele 40 personer er nu i gang med et 
behandlingsprogram. Og medarbejdernes fysiske tilstand 
var faktisk så dårlig, at det kom bag på de kiropraktorer, 
der er ansvarlige for projektet.
”De her mennesker affandt sig med nogle gener, som 
andre mennesker ville kontakte os, for at hjælpe dem 
med. De kan gå med en dårlig arm i meget lang tid uden, 
at de gør noget ved det”, fortæller Peter Højgaard fra 
Kiropraktorerne Nørrevoldgade i Nyborg.
Men samtidig har deltagerne været enormt motiverede 
og indstillede på at få det bedre, og det var en af de ting, 
der overraskede Peter Højgaard positivt.
”Der har virkelig været engagement og lyst til at ændre 
deres situation og selv medvirke til dette ved at deltage i 
behandling, træning eller rådgivning”, fortæller han.

DET HJÆLPER
Hver enkelt deltager i projektet har ud fra spørgeskemaet 
fået skræddersyet et behandlingsprogram, der skal hjælpe 
både med at forbygge og helbrede generne. Tilbuddene 
kan blandt andet gælde massage, fysioterapi, kiropraktor,  
kostvejledning og gymnastik. Og gymnastikholdet er 
allerede blevet en stor succes blandt deltagerne.
”Det gymnastikhold vi har fået stablet på benene er kanon 
godt. Vi hygger os rigtig meget, det hjælper og vi har 
også fået en masse gode hjemmeøvelser”, siger Kirsten 
Pedersen.
Men selvom projektet kan være med til at få medarbejder-
nes gener og skavanker ryddet af vejen, så er det stadig 
kun på forsøgsbasis. Ullerslev Kommune har indtil videre 
investeret 100.000 kroner i sundhedsordningen, og en 
evaluering skal så afgøre, om forsøget kan fortsætte eller 
ej. Men det afhænger ikke kun af, om antallet af sygedage 
er nedbragt.
”Vi har valgt at måle på de mere bløde ting såsom livs-
kvalitet og tilfredshed. Og hvordan deres gener påvirker 
deres daglige aktiviteter og sociale og familiære relationer”, 
oplyser Peter Højgaard. 
 I maj bliver det så afgjort om forsøget kan fortsætte, og 
der er spænding fra deltagernes side.
”Vi er da også begyndt at snakke om, hvad vi skal gøre, 
når forsøget er slut. Og derfor er vi spændte på den 
midtvejsevaluering, men så må vi tage den derfra”.

Nyt pilotprojekt skal  
skabe livskvalitet

Af Christina Lund Sørensen

I Ullerslev Kommune skal en ny sundhedsordning skabe en bedre 
fysik hos offentlige ansatte. Samtidigt skulle projektet gerne 
skabe livskvalitet og mindske antallet af sygedage.
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TINA ER GIFT MED James, har 2 drenge, Kevin på 9 år og 
Sean på 11 år, og de har alle interessen at køre MC.
Tinas mand James har kørt MC i mange år, og Tina har 
nydt at sidde på bagsædet, når muligheden har været der, 
og nu, hvor drengene er blevet større, opstod muligheden 
for at få sin egen MC.

TINAS NYTÅRSFORSÆT i 2004 var derfor at tage MC-
kørekort. Hun startede hos kørelæreren den 1. marts og 
tog sit kørekort den 23. april. Første gang hun skulle op 
på motorcyklen var hun ret nervøs - men allerede efter 
den første time var hun ”bidt af det”. Da kørelæreren tog 
hende med ud til en forhandler for at undervise i sikkerhed 
– så hun lige motorcyklen, som hun måtte eje.
Den dag hun fi k sit kørekort startede hun straks sin nye 
motorcykel Virago 535, og kørte på arbejde – som er ude 
i kommunen.

GENNEM KØRELÆREREN kom Tina og hendes mand med 
i MC-klubben Virago her på Fyn – hvor de mødes med 
andre MC-interesserede. Der deltager de i fælles køreture 
og socialt samvær med andre familier, som har samme 
hobby. En gang om måneden kører hele familien til et 
fælles træf i Middelfart.

DRENGENE SEAN OG KEVIN er helt vilde med at sidde 
bagpå, så der bliver også kørt motorcykel på ferie og på 
familiebesøg. Til juni skal de alle til England med Virago 
klubben til et internationalt træf i 4 dage.

NÅR VEJRET TILLADER DET, kører Tina på sin MC på arbejde 
– hun tager dog rygmærket af sin MC-dragt, når hun 
kører ude hos borgerne, da hun i andre sammenhænge 
har oplevet, at det kan misforstås. 
Rygmærket symboliserer dog kun den fælles interesse det 
er at køre motorcykel.

TIL TINAS FØDSELSDAG var den bedste gave hun fi k 2 
lydpotter – det var noget af et emne, da hun efterfølgende 
fortalte det i personalestuen på arbejdet – for andre er 2 
potter i gave nok noget andet.

TINAS KLIENTER har fulgt hende og hendes hobby med 
stor interesse, de har været spændte på om hun nu bestod 
køreprøven – nu er de spændte på om hun kommer i bil 
eller på MC. 

HUN HAR OPLEVET, at klienter, der har svært ved at komme 
ud af seng og stol, er gået ud for at se hendes maskine. 
Det er også blevet til mange snakker og historier – om de 
mandlige klienters fortid som motorcyklister, samt deres 
tid i 2. verdenskrig, hvor man mest kørte på Harley.

HOS MIE SVANEHOLM, som Tina kommer til, er interessen 
ekstra stor, da hendes mand Aksel Svaneholm i mange år 
har brugt meget af sin fritid indenfor motorsporten.

Tina Marquart, der er ansat som social- og sundhedshjælper i 
Vissenbjerg kommune, har en kørende hobby, som hun også 
dyrker på arbejde. Tina er nemlig motorcykel-freak.
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Mie fortæller, at hun gjorde 

store øjne den første dag 

Tina kom ræsende på sin 

maskine. Mie fortæller også, 

at Tina er en stor klovn, som 

glemmer at slukke lyset på 

MC’en, så den skal skubbes 

i gang. Mie kan ikke skubbe, 

men der er gudskelov mænd 

i huset, da Mie er gift med 

den lokale taxa-mand.

Omsorg på 2 hjul Af Marianne Mortensen
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VI TALER OFTE OM, at patienterne er i centrum for aktivi-
teterne på hospitalet. Men 3 års forsøg med nye former 
for arbejdstidstilrettelæggelse på 3 afsnit på OUH viser, at 
tilrettelæggelsen af arbejdstiderne overvejende tilfredsstiller 
medarbejdernes behov. De traditionelle treholdsskift giver 
mulighed for at afvikle normtimerne på en god måde 
for medarbejderne, ligesom mødet med kollegerne i 
vagtskiftet dækker et betydningsfuldt socialt behov for 
plejepersonalet.

FORSØGENE MED tilrettelæggelsen af arbejdstiden
er gennemført efter ønske fra både medarbejdere og 
arbejdsgivere. Konkret blev det aftalt under overenskomst-
forhandlingerne i 1999, at der skulle gennemføres forsøg 
med decentral arbejdstidstilrettelæggelse. Baggrunden var, 
at parterne ønskede at tilpasse det lokale råderum for tilret-
telæggelsen af arbejdet, så det står i forhold til de behov 
for arbejdstilrettelæggelse, som eksisterer lokalt på den 
enkelte arbejdsplads. På den måde skulle medarbejderne 
sikres indfl ydelse på egen arbejdsplan, ligesom det var 
målsætningen at anvende medarbejderressourcerne bedst 
muligt i forhold til patienternes behov.

Patienternes behov
Forsøgene med arbejdstidstilrettelæggelse viser, at 
medarbejderne generelt er enige om, at patienterne ville 
være godt tjent med en anderledes tilrettelæggelse af 
arbejdstiden. Alligevel er det medarbejdernes egne snævre 
behov, der danner grundlag for vagtplanlægningen. 

I PROJEKTPERIODEN er forsøgsafdelingerne tilbudt særlige 
vilkår, som har givet dem mulighed for at indgå lokale 
arbejdstidsaftaler. Der har imidlertid ikke været behov for 
at afvige de eksisterende aftaler.
 
MEDARBEJDERNE HAR i vid udstrækning et ønske om at 
have mest muligt sammenhængende arbejde og sam-
menhængende fri. Derfor har 11-timers reglen været 
anvendt efter frivillighedens princip, så medarbejderne 
har kunnet tage to vagter på et døgn. Kun i eet tilfælde 
har der været arbejdet med forslag, som har krævet en 
ekstraordinær dispensation af de overenskomstberettigede 
parter. Forslaget handlede om, at medarbejderne gerne 

ville blive hjemme fra en vagt, fordi der ofte ikke var brug 
for alt det personale, der blev disponeret i vagtplanen. 
Medarbejderne ville have rådighedsvagt til en reduceret 
løn, men de faglige organisationer kunne ikke acceptere 
medarbejdernes forslag. Organisationerne frygtede, at det 
kunne underminere overenskomsten.

HOVEDKONKLUSIONEN ER, at ressourcerne ikke anvendes 
optimalt i forhold til at tilfredsstille patienternes behov. 
Derimod har medarbejderne nogle vilkår, som de i praksis 
ikke ønsker at lave om på. Men i den daglige dialog får 
disse privilegier ikke meget plads. Tværtimod kan man ofte 
høre tale om utilstrækkelige ressourcer og problematiske 
arbejdsvilkår.

Udviklingsmuligheder
Analyserne i projektet viser, at personalet på sygehuset 
har en stor opgave med henblik på at skabe bedst mulige 
betingelser for sig selv, hinanden og for patienterne. Det 
handler om højere grad af samarbejde og det handler om 
at se på den daglige arbejdsindsats i forhold til patienternes 
behov. Iblandt plejepersonalet kan der være uhensigtsmæs-
sige skel imellem DSR-personale og FOA-personale, som 
hverken virker befordrende for arbejdsglæden, varetagelsen 
af patienternes tarv eller en hensigtsmæssig anvendelse af 
medarbejderressourcerne.

DSR OG FOA, Odense er enige om, at fremtidens opgaver 
skal løses via høj grad af samarbejde. Hospitalsledelsen 
erklærer sig enig. Sammen udtrykker FOA, DSR og hospi-
talsledelsen, at der er behov for at styrke mellemlederne 
på hospitalet. Formålet er at sikre en tilrettelæggelse af 
arbejdet, der virker befordrende for at udvikle bedst mulige 
patientforløb.

PATIENTERNES BEHOV er det meningsfulde omdrej-
ningspunkt for medarbejdernes aktiviteter på hospitalet. 
Udviklingsmulighederne ligger i en nøgtern vurdering 
af de enkelte arbejdsopgaver samt oprigtig respekt for 
hinanden i samarbejdet.

Yderligere oplysninger om projektet kan hentes 
på www.fyns-amt.dk/arbejdstid

Ny rapport konkluderer, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden 
i høj grad tager udgangspunkt i medarbejdernes behov.

Patienten er IKKE 
altid i centrum

AF Kim Skettrup, projektleder, 
cand.mag. psykologi og kommunikation
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KØKKEN&
RENGØRINGS

SEKTOREN

Formand 
Serviceassistent 
Nina Skov-Lauridsen

Næstformand  
Husassistent i daginst. 
Jytte Klaja

Bestyrelsesmedlem 
Serviceassistent OUH 
Hanne Lenskjold

Bestyrelsesmedlem 
Husassistent i distrikt 
Hunderup/Indre By
Vibeke Larsen

Bestyrelsesmedlem 
Serviceassistent OUH
Hanne Jørgensen

Bestyrelsesmedlem 
Serviceassistent OUH
Annette Bredal Jensen

Bestyrelsesmedlem 
Husassistent i distrikt Syd
Conni Vinkler Larsen

1.suppleant   
Serviceassistent
Hovedkøkkenet OUH
Anne Grethe Pedersen

2. suppleant  
Serviceassistent
Hovedkøkkenet OUH
Bo Bergstrøm

Vi henviser til FOA Odense 
nr. 1 - januar 2005

Køkken- og Rengøringssektorens  
bestyrelse efter generalforsamlingen 
den 9. marts 2005

Jeg har været til foredrag i køkken- og rengøringssektoren 
- et af mange tiltag inden for sund livsstil, som sektoren 
har arrangeret - det er bare synd, at der ikke kommer flere 
af medlemmerne og får et ”spark bag i”, for mange af 
de ting vi hører, er noget vi godt ved, men vi er jo nogle 
sjove væsner, for det er lige som vi ind imellem skal have 
pisken over nakken før det bliver til noget. 

Foredraget var med Julie Sanders fra Kræftens Bekæmpelse. 
Hun var bare god til at fortælle og til at få en dialog i 
gang med publikum, og selv om jeg godt havde hørt 
det meste af det før, er der meget, der nok sidder mere 
fast og jeg vil tænke på, hvad jeg gør og også hvad  

jeg ikke gør, som jeg burde. Der har tidligere været besøg 
af Lise-Lotte Lohmann, som jo var festlig at høre på. Vi har 
også været i Motion & Trivsel, hvor der blev snakket om 
kost og vi var igennem en god gang motion. Det har alt 
sammen været godt, og der blev sagt at der kommer mere 
af samme skuffe, nemlig sundere livsstil, og det har vi alle 
brug for at deltage I og jeg vil håbe, at der er mange som 
finder vej til det eller et af de næste arrangementer.

Hilsen og tak til Køkken- og Rengøringssektoren
fra Ingrid Jørgensen

Køkken- og Rengøringssektoren holdt  
generalforsamling den 9. marts 2005. 
Der deltog 60 personer i alt - 56 med  
stemmeret og 4 uden stemmeret.

Bestyrelsen har glædet sig til afholdelse af generalforsam-
lingen for sektorens medlemmer. Vi har arbejdet henimod 
at bevare de fleste af de gamle traditioner samt bringe 
lidt nyt på banen. De små nye tiltag i år var brugen af 
computerfremvisning af bl.a. vores nye logo, velkomst, 
sange, præsentation af bestyrelsen m.m. Derudover har 
vi indført brugen af trådløs mikrofon, så mikrofonen kan 
komme til Jer på Jeres pladser.
Da der i skrivende stund ikke har været evalueret på gene-
ralforsamlingen i bestyrelsen, er det for egen regning, når 
jeg siger, at jeg synes, vi havde en fin generalforsamling 
med en god stemning samt god dialog.
Jeg håber, at I, der deltog, havde den samme oplevelse. 
Hvis I har forslag til ændringer eller andre ideer, er alle 
meget velkomne til at kontakte mig.

På bestyrelsen vegne
Nina Skov-Lauridsen
Sektorformand
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PÆDAGOGISK
SEKTOR

Formand: Dagplejer Alice Due

Næstformand: Dagplejer Hanne Hemmingsen

Bestyrelsesmedlemmer: Dagplejer Lis Pedersen

 Dagplejer Susanne Jespersen

 Dagplejer Birgit Krogaard

 Dagplejer Bodil Jørgensen

 Omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo

Bestyrelsessuppleanter: Dagplejer Hanne Jørgensen

 Dagplejer Conny Rasmussen

Efter Pædagogisk sektors 
generalforsamling den 4. april 2005 
er bestyrelsen sammensat således:

Sund livsstil
Den 3. marts holdt K/R-sektoren foredrag 
med Julia Sander fra Kræftens Bekæmpelse 
omkring sund livsstil.

Emnerne var: Hvad er sundhed? Hvorfor får man kræft? Livsstil 
– hvad er det? Men det foredraget mest handlede om, var de 6 
forebyggelsesområder, som er prioriteret i følgende rækkefølge:

1. Rygestop
2. Overvægt
3. Motion
4. Spis frugt og grønt
5. Begræns indtaget af alkohol
6. Undgå overdreven soldyrkning

Julia Sander var en spændende foredragsholder, der på trods af 
de måske lidt dystre emner, kunne holde liv i en god debat, hvor spørgelysten var stor.
Julia Sander sluttede aftenen af med at fortælle, at hun bestemt ikke er en ”frelst” pige. 
For da hun skulle holde op med at ryge, tog det hende et helt år, hvor hun formåede med den ene hånd at putte 
nikotintyggegummi i munden, samtidig med at hun havde en cigaret i den anden hånd!! Nej det, det handler om, er 
selvdisciplin – og det er benhårdt arbejde fra en selv at opretholde ens egen sunde livsstil.

På Sundhedsgruppens vegne
Vibeke Larsen og Conni Winkler Larsen
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Med 371 fremmødte blev social- og sundhedssektorens 
generalforsamling atter i år et tilløbsstykke. 
Før generalforsamlingen startede i den flot pyntede hal i 
Marienlystcentret causerede John Engelbrecht over temaet 
”Længe leve livet”.

Herefter var der traditionen tro god mad før sektorens 
formand Hans Jørgensen aflagde beretningen, der kom 
vidt omkring og vidner om et højt aktivitetsniveau, hvor 
mange udfordringer, som f.eks. nedskæringer, kommu-
nalreformen, overenskomster, det psykiske arbejdsmiljø 
og meget andet kræver handling. Beretningen blev efter 
en kort debat enstemmigt vedtaget, hvorefter der var valg 
på dagsordenen.

Hanne Knudsen blev genvalgt med applaus som sektorens 
næstformand uden modkandidat. Ligeledes blev Kirsten 
Braaby genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

Der var opstillet 6 kandidater til de 5 bestyrelsesposter.
 Valget gav følgende resultat:
hjemmehjælper Karin Petersen, 
Odense kommune - 274 stemmer
social- og sundhedsassistent Tenna Andersen, 
Odense kommune - 218 stemmer
social- og sundhedsassistent Doris Larsen, 
OUH - 182 stemmer
hjemmehjælper Marianne Mortensen,
Vissenbjerg kommune - 173 stemmer

social- og sundhedshjælper Pia Capton, 
Nyborg kommune - 162 stemmer
plejehjemsassistent  Anders Møller, 
Fyns Amt - 112 stemmer
 
Hvorefter de 5 førstnævnte træder ind i bestyrelsen,
som herefter ser således ud:
formand  
portør Hans Jørgensen
næstformand 
social- og sundhedsassistent Hanne Knudsen
sektorsekretær 
sygehjælper Erik Mikkelsen
bestyrelsesmedlem
social- og sundhedshjælper Pia Capton   
tilsynsførende assistent Claes Frickmann 
social- og sundhedsassistent Anne-Mia Palmer 
hjemmehjælper Marianne Mortensen
plejer Helle Heilmann
social- og sundhedsassistent Tenna Andersen
social- og sundhedsassistent Doris Larsen
suppleant  
social- og sundhedsassistent Kirsten Braaby 
social- og sundhedshjælper Mette-Line Larsen

Vi kan herefter konstatere at der er tale om en bredt 
sammensat bestyrelse både fagligt, geografisk og nu også 
aldersmæssigt.

Stort fremmøde til 
generalforsamlingen 
i social- og sundhedssektoren

SOCIAL&
SUNDHEDS
SEKTOREN



NYT FRA  FOA Odense

10 N R .  3  |  A P R I L  2 0 0 5

TEKNIK&
SERVICE
SEKTOR

Teknik- og servicesektorens 
bestyrelse efter generalforsamlingen 
den 17. marts 2005

Sektorformand: Buschauffør Peer Grønbech

Næstformand: Beredskabsass. Jesper Winther Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Skolebetjent Jørgen Markussen

 Badeassistent Bo Jørgensen

 Teknisk serviceleder Karsten Sørensen

 Buschauffør Henning Hansen

 Amtsvejmand Carsten W. Andersen

 Teknisk Servicemedarbejder Willy Rasmussen

 Arbejdsleder Poul Erik Dyrlund

 Peer Grønbech

 Sektorformand

Formand for FOA Odense, Kirsten Johansen, byder velkommen og 
derefter vil Annette Østerberg fra afdelingen fortælle om reglerne, 
og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Barselscaféen finder sted torsdag den 9. juni 2005 
kl. 15.30 - 17.30 i FOA Odense.

I pausen giver vi en kop kaffe og en sandwich, og der vil være rig 
mulighed for at mødes med andre i samme situation, tag gerne 
manden med. Tilmelding senest torsdag den 2. juni til Annette 
Østerberg på tlf. 46 97 18 37 eller på mail aoe025@foa.dk

Barselscafé i 
FOA Odense
Nu er det tid til barselscafé igen, så alle i god tid har mulig-
hed for at sætte sig ind i de mange nye barselsregler.
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Rigsrevisionen har netop gennemført en undersøgelse 
af Arbejdsmarkedsstyrelsen og AFs administration af 
løntilskudsjobs. Undersøgelsen har resulteret i en meget 
kritisk rapport, der blandt andet konkluderer, at AF i flere 
tilfælde har sendt ledige ud i løntilskudsjob uden at have 
den nødvendige dokumentation på plads – noget fagbevæ-
gelsen har gjort opmærksom på allerede i sommeren 2004 
uden at det blev taget alvorligt af beskæftigelsesminister 
Claus Hjort Frederiksen, der ser løntilskud som den bedste 
måde at skaffe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.  

Blandt de mere grelle sager er en pedelmedhjælper fra 
Slagelse, der har haft ca. 10 års effektiv arbejdstid som 
pedelmedhjælper uden ordinær løn og overenskomstvilkår. 
FOA har anklaget Slagelse kommune for misbrug og spe-
kulation i billig arbejdskraft, men borgmester Leif Hansen 
forsvarer sig med, at sådan gør alle andre kommuner også 
og det vil give voldsomme økonomiske problemer for 
kommunen, hvis den skulle ansætte pedelmedhjælperen 
på ordinære vilkår til at udføre det nødvendige arbejde, 
som han har gjort det siden 1983. I alt 37,1 % af de 
offentligt ansatte tekniske servicemedarbejdere er ansat 
med støtte. 

Chefen for arbejdsmarkedsstyrelsen Marie Hansen er 
skuffet over rigsrevisionens rapport og lover, at der nu 
bliver strammet op på administrationen af ordningen. 
Som noget nyt vil der nu blive et loft for, hvor mange 
løntilskudsjob, der må være på de offentlige arbejdspladser. 
Indtil rapporten kom, har der kun været regler for antallet 
af løntilskudspersoner hos private arbejdsgivere.  

Der er nu rejst krav fra blandt andet Socialdemokraterne, 
Det Radikale Venstre og SF om en undersøgelse af hele 
løntilskudsområdet.

Det skal understreges, at løntilskud er et godt redskab for 
nogle grupper af ledige, når det bliver anvendt efter hen-
sigten, men løntilskudsjob skal være et middel til at bringe 
ledige i beskæftigelse og ikke et mål i sig selv. Omvendt 
må det også være sådan, at det ikke er arbejdspladserne, 
der skal kvalificeres til at have ledige med løntilskud. Det 
må være en individuel vurdering af den enkelte ledige, der 
skal ligge til grund for at få et job med løntilskud. 

Jørgen Borup 

Nyt fra 
arbejdsmarkedet 
Jobformidlingen 
Hvis du er ledig eller ønsker at skifte job, kan du tilmel-
de dig FOAs jobformidling, der formidler både korte og 
længere vikariater fra arbejdspladserne i FOA Odenses 
15 kommuner. Du har gennem jobformidlingen mulig-
hed for at lære nye arbejdspladser at kende, afprøve 
andre arbejdsformer og ikke mindst gøre dit ansigt og 
dine evner kendt på de mange arbejdspladser. Jobfor-
midlingen er et frivilligt tilbud og der er mulighed for at 
tage individuelle hensyn, hvis der er behov for det. Hvis 
du er interesseret i at høre mere om FOAs jobformidling, 
kan du kontakte os på tlf. 46 97 18 19. 

Driller ansøgningen
Er det mange år siden, at du sidst har skrevet en ansøg-
ning eller synes du bare at ordene driller, så kan du få 
hjælp og vejledning hos FOA Odense. Ring og aftal tid 
på tlf. 46 97 18 19.

FOA Job 
FOA Job er FOAs egen jobdatabase på internettet. FOA 
Job er et tilbud til dig, der søger nyt job, uanset om du 
er ledig eller har job. Du kan både søge job inden for 
eller uden for FOAs jobområder. Systemet bag FOA Job 
er et af de mest avancerede på markedet og er ken-
detegnet ved, at det er enkelt at bruge, kan lave både 
simpel jobsøgning og jobsøgning med CV. Systemet 
retter selv eventuelle stavefejl og kan også søge bredere 
end det du direkte har bedt om. Som medlem af FOA 
kan du også få adgang til FOA Jobs CV administration 
og Jobagenten, der matcher dit CV med ledige stillinger 
og automatisk giver dig besked på e-mail, når en ledig 
stilling matcher dit CV.

Du kan besøge FOA Job på www.foa.dk  under kolonnen: 
Medlemsservice eller du kan bestille pjecen ”Find dit nye 
job på FOA Job” på tlf. 46 97 18 19. 

Husk altid at kontakte FOA 
inden du siger dit arbejde op

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsessekretariatet
Jørgen Borup tlf. 46 97 18 12
Monika Gunderlund tlf. 46 97 18 19

Ny kritisk rapport om løntilskud

www.foa.dk
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FOA koret indbyder…
…til en hyggelig aften, så kom og vær med !!!!

Sommeren er lige om hjørnet og koret holder sommerferie. Men inden da vil vi traditionen tro 
afholde en koncert, hvor der vil blive mulighed for at synge med i løbet af aftenen. 

Koncerten afholdes 
Torsdag den 12. maj 2005 kl. 19.00

i salen Vesterbro 120
Det koster en flad 20’er at deltage, og for den får du/I kaffe med brød i pausen.

Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 

Koret/Aktivitetsudvalget 









&
Hvornår har du sidst talt med din pensionsrådgiver?

Kate Hansen kan hjælpe dig med alt omkring din pensionsordning
og de muligheder, du har i Pen-Sam Liv.

Du kan træffe Kate Hansen her på afdelingens kontor i Odense 
hver anden og fjerde torsdag mellem kl. 12.00 og 16.00.

Bestil tid til en samtale her i afdelingen.

Du kan også kontakte:

Pen-Sam Odense
Sdr. Boulevard 50
5000 Odense C
Tlf. 63 13 27 89
e-mail: pensam@pensam.dk

Kontoret har åbent hverdage fra kl. 08.30 - 16.00.

Kate
Hansen

Rådvejledning
om din pensionsordning

Bestil tid til en samtale her i afdelingen på tlf. 46 97 18 00

Jubilæum!
Bente Olsen, Lindhøj Plejecenter, 
har 25 års jubilæum i Munkebo Kommune 
den 22. juni 2005

hilsen FOA Klub Munkebo

Karen Margrethe Pedersen, gr. 12, 
Distrikt Vest, har den 24. juni 2005 
været ansat i Odense Kommune i 25 år.
 
Venlig hilsen Lizette Wowk, TR

Merete Jacobsen, Mølkærskolen, 
har 25 års jubilæum i Munkebo Kommune 
den 23. juni 2005
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FOA Odense arrangerer igen i år fælles transport af både 
dig og din familie, samt cykler, fra Vesterbro 120.
Vi kan max. transportere 250 cykler. Denne transport 
er på deltagernes eget ansvar.

Der er ikke deltagerbegrænsning, hvis du transporterer 
din cykel selv.

Afgang med bus præcis kl. 08.00, kom i god tid. Der 
serveres morgenkaffe og rundstykker mellem kl. 07.00 
- 08.00 samt udleveres FOA-trøjer og startkort m.m. til 
deltagerne.

Der er ikke morgenkaffe på Tåsinge til deltagere fra Odense 
afd.

Deltagere der selv kører til Tåsinge og ikke kommer til 
morgenkaffe, (skal oplyses ved tilmelding) skal selv afhente 
FOA-trøje og startkort i afdelingen fra tirsdag den 9. august 
til torsdag den 11. august - i åbningstiden. (Bemærk vores 
åbningstider på side 3).

Ruten vi cykler er efter eget valg, 20 eller 40 km., og vore 
depotvogne giver mulighed for en let forplejning (Sandwich 
og 4 øl/vand).

Pris:
Medlemmer:   Kr.   70,-
Ikke medlemmer:  Kr. 140,- 
Børn til og med 13 år:    Kr.   95,-

Dankort modtages ikke. Kvittering skal medbringes

Tilmelding og betaling i afdelingen - Vesterbro 120, 
Odense, tlf. 46 97 18 00 - senest torsdag den 21. juli 
2005

Der bedes meldes afbud, såfremt man bliver forhindret 
i at deltage.

FOA Odense afdeling

Tåsinge Rundt

 Navn Cpr.nr. Medlem Ej medlem Barn  Str. bluse Ej transport Ønsker   Betalt d.
     født efter    morgen-
     10.8.1989    kaffe

Tilmelding til Tåsinge Rundt 2005
Bluserne fås i størrelserne 4/5 år - 7/8 år - 12/14 år - S - M - L - XL og XXL

Tilmelding og betaling i afdelingen - Vesterbro 120, Odense, tlf. 46 97 18 00 
- senest torsdag den 21. juli 2005

Dankort modtages ikke
Sidste tilmelding og betaling er torsdag den 21. juli 2005

Udfyldes i afd.

Så cykler 
hele familien  
derudad .....

SØNDAG DEN 14. AUGUST 2005
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Psykiatrisk Fagklub
KLUBBERNE INFORMERER

Psykiatrisk Fagklub
Fagklubben har afholdt generalforsamling d. 17. februar. 
Vi havde inviteret sektornæstformand Hanne Knudsen til at 
være vores dirigent og hun ledte os igennem generalforsam-
lingen samt orienterede kort om overenskomstsituationen. 
Der var kun 1 medlem tilstede udover bestyrelsesmedlem-
mer trods vores opfordring om en ”hjælpende hånd”. Lidt 
ærgerligt! Alligevel går den nyvalgte bestyrelse i gang med 
nye opgaver med stort engagement – og det glæder vi 
os til! Hold øje med FOA Nyt bladet og hjemmesiden 
www.foa.dk/odense under ”Klubber”. Vi måtte sige 
farvel til vores formand Henriette Bylund Hansen samt 
bestyrelsesmedlem Lotte Balslev og ønsker dem held og 
lykke fremover.

Mange hilsner fra
Helle Heilmann, formand
tlf. 6619 1966

Psykiatrisk Fagklub

Kære medlemmer

Juli måned er en særlig festlig måned for klubben!

Psykiatrisk Fagklub 
har 10 års jubilæum 
fredag d. 1. juli 2005
Glæd dig til denne store dag for den skal selvfølgelig fejres! Bestyrelsen 
arbejder på at lave et festligt arrangement, så hold godt øje med din 
post/opslag på din arbejdsplads. Sæt et stort X i din kalender!

Mange jubilæumshilsner fra Bestyrelsen
Formand Helle Heilmann
Tlf.: 66191966 - Email: helle.heilmann@get2net.dk

Nyvalgt 
bestyrelse
Formand (nyvalgt):
Helle Heilmann - plejer 
Psykiatrisk afdeling P8

Næstformand:
Flemming Bern - ssa
Støtte- og kontakt-
personordningen

Kasserer (nyvalgt):
Marianne Nissen - ssa
Støttecenter Krathuset

Bestyrelsesmedlem 
(nyvalgt):
Sys Harboe - ssa
Psykiatrisk afdeling P1

Bestyrelsesmedlem:
Rita Lauritsen - ssa
Psykiatrisk afdeling P5

Bestyrelsesmedlem:
Marianne Petterson - ssa
Psykiatrisk afdeling P5

Bestyrelsesmedlem:
Ledig!

Suppleant:
Anni Brønserud - plejer
Støttecenter Thorsgården

Suppleant:
Lise Larsen - ssa
Psykiatrisk afdeling P5

Bilagskontrollant:
Anja Hamburger - ssa
Psykiatrisk afdeling P1

Bilagskontrollant:
Torben Larsen - plejer
Psykiatrisk afdeling P3

Bilagskontrollantsuppleant:
Ledig!
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Social- og SundhedsassistenterSocial- og Sundhedsassistenter 

Den 15. februar 2005 
afholdt Fagklubben for 
social- og sundhedsassistenter 
ordinær generalforsamling

Med 37 fremmødte blev der den 15. februar i år afholdt general-
forsamling i Fagklubben for Social- og sundhedsassistenter. Erik 
Mikkelsen havde igen i år stillet sig til rådighed som dirigent. 

Det følgende er et udpluk af formand Birgit Andersens beretning Der er d.d. 228 fagklubmedlemmer. 
Der er i 2004 blevet afholdt 11 bestyrelsesmøder og 4 arrangementer. Generalforsamling med 
foredrag om kompressionsforbindinger, Alzheimers ved gerontopsykiater Anette Lolk fra OUH 
afsnit P7, Paneldebat om kvaliteten i hjemmepleje med paneldeltagere fra kommunen, Fagklubbens 
julefrokost med julebanko med gaver for 2500 kr. 

På FOA-Odenses hjemmeside under klubber vil arrangementer m.v. fremover også blive offentliggjort.  
http://www.foa.dk/sw8244.asp

Bestyrelsen har lavet en plakat og pjece, som fremover vil blive hængt op på de 3 fynske social- og 
sundhedsskoler og ude på arbejdspladserne. De fremmødte blev opfordret til at tage nogle med 
til ophængning. Der blev gjort opmærksom på, at der ikke i pjecen står, hvad kontingentet er på 
og hvordan der betales. Det vil efterfølgende blive rettet.

Der arbejdes på en autorisation for Social- og Sundhedsassistenter. Hvad det kan indebære 
kan læses på denne hjemmeside: http://www.foa.dk/sw76967.asp?usepf=true  

Redskabet blev gennemgået og godkendt. Kontingentet forbliver 15 kr. pr. måned. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget: at vi til enkelte arrangementer, mod evt. betaling, 
har mulighed for at invitere andre end klubbens medlemmer.

Så var der valg til bestyrelsen og følgende blev valgt:
● Bestyrelsesformand Birgit Andersen genvalgt.

● Bestyrelsesmedlem Anja Jørgensen nyvalgt.

● Bestyrelsesmedlem Susanne Bøgeskov nyvalgt.

● Bestyrelsesmedlem Lisbeth Høj nyvalgt.

● Bilagskontrollant Agnete Nielsen nyvalgt for 2 år.

● Bilagskontrollant Helle Anderson nyvalgt for 1 år.

● bilagskontrollantsuppleant Lilli Andersen genvalgt.

● Da kassereren Lone Langkilde pga. skift til FOA-Svendborg, har trukket sig uden for valg   
 periode og det ikke var muligt at få valgt en ny kasserer, konstituerer bestyrelsen sig 
 ved førstkommende bestyrelsesmøde den 1. marts 2005.

Efter generalforsamlingen var der undervisning i Diabetes.
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Seniorklub gruppe D
Seniorklub gruppe D

Social- og SundhedsassistenterSocial- og Sundhedsassistenter 

Her midt i forårstravlheden, tanker om sommer
og om hvor ferien skal holdes, ser vi i 
Fagklubben for Social- og Sundhedsassistenter 
frem til at du kommer og hører om: 

Hvordan Kroniske Smertepatienter bliver 
hjulpet på smerteklinikken på OUH.

Det sker:
Onsdag den 18. maj 2005 - kl. 19.00
i Salen, FOA-Odense, Vesterbro 120

Pris medlemmer: gratis
Pris ikke medlemmer: 30 kr. betales v/indgangen
Uforpligtende tilmelding senest d. 11. maj til: 

Formand: Birgit Andersen 64 761 931 e-mail: bande@privat.dk
Næstformand: Lisa Pedersen 66 171 903 e-mail: 

Kære medlemmer

Torsdag d. 9. juni kl. 9.00 
fra Dannebrogsgade
Sommerturen går i år til den dejlige ferieø, Fanø. Der er rundtur på øen og vi spiser  
på Nørbys hotel. I Sønderho bliver der ophold, så vi lidt på egen hånd kan gå på ople-
velse.
På hjemturen drikker vi eftermiddagskaffe på ”Den Røde Okse”.

Pris medlemmer: 250,- kr.
Pris ledsager: 350,- kr.

Betaling: den 1. juni på FOA Odense, Vesterbro 120, på 1. sal kl. 11 - 12.
Samme dag, den 1. juni, er der betaling af restbeløbet på rejsen til Piran. 
Det foregår også på FOA Odense, Vesterbro 120, på 1. sal i tidsrummet kl. 11 - 12.

De venligste hilsner
p.b.v.
Birthe Nielsen  
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Seniorklub gruppe HSeniorklub gruppe H

Senior Gruppe YSenior gruppe Y 

Senior gruppe Y FOA 
Odense år 2005

BEMÆRK TUREN TIL CARLSLUND ER ÆNDRET TIL:

MANDAG den 23-05-2005 kl. 11.00 til ca. 16.00 CARLSLUND

Vi mødes ved ÅFARTEN og sejler til CARLSLUND og spiser æggekage.
Derefter finder man selv ud af at komme hjem.
 

TIRSDAG den 07-06-2005 kl. 8.15-ca.18.45 HIMMELBJERGET

Vi mødes i Dannebrogsgade og kører direkte til Silkeborg, hvor vi sejler
til Ludvigslyst ved Svejbæk. Vi skal også besøge Danmarks eneste
Gastronomiske museum. Efter indtagelse af en lækker middag køres til 
Himmelbjerget hvor naturen kan nydes sammen med eftermiddagskaffen.
Herefter går turen igen mod Odense hvor vi forventer at være kl. 18.45.
OGSÅ PÅ DENNE TUR HUSKES KRUSET TIL KAFFEN.
 
Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer.
 
Hilsen gruppe Y
Sonja Nissen
Herdis Pedersen, kasserer, tlf. 6593 5390

Social- og Sundhedsassistenter
Sommerprogram 2005
Tirsdag d.   3/5 kl. 10.00 Klubmøde
Tirsdag d. 10/5 kl. 13.00 Afgang fra Dannebrogsgade. Tur til Humlemagasinet, samt en særudstilling  
 om H.C. Andersen og de kongelige. Rundvisning og kaffe, hjemkomst 
 kl. 18.00. I prisen er entré, rundvisning og kaffe.

Tirsdag d. 17/5   Tirsdag efter Pinse - ingen møde.

Tirsdag d. 24/5 kl. 10.00 Klubmøde

Tirsdag d. 31/5 kl. 10.00 Klubmøde. Betaling til heldagstur pris kr. 295,-

Tirsdag d.   7/6 kl. 11.00 Den Fynske Landsby, tag mad med.

Tirsdag d. 14/6 kl.   9.30 Heldagstur til Ribe, afgang fra Dannebrogsgade. Vi besøger den gamle  
 domkirkeby. Vi spiser middag i restaurant i nærheden af kirken. Vi får  
 guide med i domkirken og rundt i byen, der bliver mulighed for at udfordre  
 byen på egen hånd. Eftermiddagskaffen nydes ved Kammerslusen, 
 hjemkomst kl. 19.30

Ret til ændringer forbeholdes.

Dagny Pedersen, formand, tlf. 6616 6215 - Herdis Pedersen, kasserer, tlf. 6593 5390
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FOA Odense inviterer alle, der er ansat ved en privat arbejdsgiver under social- og 
sundhedssektoren eller køkken- og rengøringssektoren til et informationsmøde: 

Mandag den 6. juni kl. 16.00 - 17.30
Vi vil på mødet orientere om, hvordan du kan få hjælp og vejledning af FOA om blandt andet løn- og ansættelsesvilkår, 
ferie, feriefridage, hvis du er ansat ved en privat arbejdsgiver. Du er velkommen til at tage kollegaer, der ikke er medlem 
af FOA med til mødet. 

Af hensyn til forplejning er det nødvendigt at tilmelde sig mødet. Du kan tilmelde dig til mødet hos Monika Gunderlund 
tlf. 46 97 18 19 eller via mail mogu025@foa.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Hanne Knudsen Nina Skov-Lauridsen    
Næstformand social- og sundhedssektoren Formand køkken- og rengøringssektoren

Er du ansat ved 
privat arbejdsgiver?

FOA Odense Kalender 2005-2006
Yderligere oplysninger om tidspunkt og sted fi ndes i kursuskataloget udsendt med 
Nyt fra FOA Odense nr. 3/ 2005. Eventuelt ledige billetter sælges ved indgangen. 
Forhør dig på tlf. 46 97 18 21
- og husk nu...

Dato: Emne:

05. maj  Eventyrløbet

09. juni Barselscafé

14. august  Tåsinge Rundt

17. november  Barselscafé

27. december  Juletræ

KLIP UD - TIL OPSLAGSTAVLEN
KLIP UD - TIL OPSLAGSTAVLEN

Foredrag
Vil løbende blive annonceret her i 
Nyt fra FOA Odense.

Dato: 26. oktober 
Emne: Foredrag - Fedtforbrænding

✁
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Vindere af krydsen 
i nr. 2 2005
Benny Andersen 
Else-Marie Spælling 
Per Damgaard

Vinderne har fået 
personlig besked!

Krydsord
Der trækkes lod om 3x3 flasker rødvin.
Løsningen skal være afdelingen ihænde senest den 31. maj 2005
Send krydsen til: FOA Fag og Arbejde - Vesterbro 120, 
postboks 905 - 5100 Odense C
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OBS - OBS - OBS!
Er du blevet opsagt, overvejer 
du at sige din stilling op eller 
gå på efterløn, så kontakt altid 
FOA Odense afdeling for råd 
og vejledning. 

Hvis I ønsker besøg af FOA på 
jeres arbejdsplads, så kontakt 
tillidsrepræsentanten eller 
FOA Odense og aftal nærmere.

Afsenderadresse:
FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C

id-nr. 42429

Vigtig meddelelse 
til alle, der ændrer 
arbejdstid

Du skal være opmærksom på 
at kontakte os, hvis du ændrer 
arbejdstid – f.eks. går op i ar-
bejdstid til 30 timer eller mere 
om ugen, da du så har pligt 
til at være fuldtidsforsikret i 
A-kassen.

Er du i tvivl om din forsikrings-
status, er du naturligvis vel-
kommen til at rette henvendel-
se til en sagsbehandler i vores 
medlemsadministration.

Sundhedsbudgetterne er 
ramt p.g.a. skattestoppet
På baggrund af regeringen og DF`s skattestop, er amterne nu i en 
situation hvor de blankt erkender, at de ikke kan overholde de stramme 
sundhedsbudgetter og modsat bliver nødsaget til, at slække yderligere 
på den offentlige service i sundhedssektoren. Uanset hvad regeringen 
påstår, har amterne eksempelvis ikke økonomi til at overholde vente-
tidsgarantien samtidig med at antallet på de ældre borgere er stærkt 
stigende. Hvis skattestoppet skal overholdes, må sygehusene indstille 
sig på yderligere budgetstramninger, som så sandelig også medfører 
meget dårlige arbejdsvilkår for de ansatte. Der er som ventet ingen 
hjælp at hente, men bliver det nemmere, når strukturreformen træder 
i kraft 1. januar 2007?

Med venlig hilsen
Bo Vejgaard Jørgensen
Centrale sektorbestyrelsesmedlem T/S

LæserbrevLæserbrev


