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

I n d h O l d

R e D a K T i O n	

Ansvarshavende:
Kirsten Johansen, afdelingsformand
Bladudvalg:
sektorformand Peer Grønbech
tlf. 46 97 18 49, pg025@foa.dk
hjemmehjælper Marianne Mortensen
tlf. 20 88 56 32, marclau@mail.tele.dk
omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo
tlf. 23 70 61 33, kmunkebo@hotmail.dk
husassistent Vibeke Larsen
tlf. 66 14 33 29, vibekelarsen@hjallesenet.dk
beredskabsassistent Jesper W. Pedersen
tlf. 65 54 18 00
sekretariatsmedarbejder Charlotte List
tlf. 46 97 18 17, cli025@foa.dk

Stof	til	næste	blad	skal	være	afdelingen	 i	hænde	
senest	den	29.09.2006	kl.	9.00.
Sendes	enten	pr.	e-mail:	odense@foa.dk	eller	med	
post.	Bladet	udkommer	medio	november	2006.

Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med andre? 
Har du idéer til artikler eller andet indhold? Så  kontakt 
endelig bladudvalget. Vi hjælper dig også gerne, hvis du 
har svært ved at få det formuleret.
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Sommeren plejer næsten traditionen tro at være en stille tid i pressen og medierne.
i år har der dog været en del debat om det offentlige arbejdsmarked og de ansattes arbejdsforhold.

Stress, dårligt arbejdsmiljø, manglende mulighed for rekruttering, flugt fra arbejdsområderne og ingen 
anerkendelse af de offentligt ansattes arbejde har været overskrifter i aviserne.
Desværre er det overskrifter, som vi og andre som organiserer offentligt ansatte kan nikke genkendende 
til. At være ansat i et omsorgs-/servicejob i dag er ingen dans på roser. Arbejdspresset på den enkelte 
medarbejder er gennem flere år steget kraftigt.
tidsstyringer og kontrol er blevet vigtigere end de mennesker, der har brug for den service, som samfundet 
skal levere, og respekten for medarbejdernes faglige kompetencer tilsidesættes – økonomien styrer.
Vi håber, at politikerne har brugt en del af deres ferie til at læse om den virkelighed, de er med til at 
bestemme over og skabe, når de vedtager deres budgetter.

Arbejdet omkring de kommunale og regionale budgetter er nu på sit højeste, og de signaler vi har hørt 
indtil nu, er desværre ikke positive.
Stort set alle steder meldes der om besparelser, som kan få alvorlige konsekvenser for de ansatte, men 
vi må håbe, at når politikerne skal til at slå stregen og fordele de midler, der er til rådighed, tænker de 
tilbage på de overskrifter, der har været i avisen hen over sommeren, og erkender, at de ansatte ikke 
kan løbe stærkere.
Vil man fremover skabe respekt om det offentlige arbejdsmarked og gøre det attraktivt for de unge at 
søge ind, er det nødvendigt nu at vende skuden.
Sker det ikke, vil mange medarbejdere flygte fra området og ingen nye komme til.

Kirsten Johansen
afdelingsformand

Ingen dans 
på roser…

Kirsten 
Johansen
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Hvilken afdeling skal 
de nye storkommuner 
været tilknyttet?

På en strukturkongres i FoA i januar 2006 blev det beslut-
tet, at der kun kunne være én FoA-afdeling indenfor hver 
af de nye storkommuner.
De geografiske grænser i de 3 FoA-afdelinger på Fyn 
passer ikke sammen med de nye storkommuner. Det 
betyder, at der skal afholdes urafstemning i følgende 
storkommuner: 

Faaborg-Midtfyn	
(odense afdeling organiserer Broby og årslev. Svendborg 
afdeling organiserer Ringe, Ryslinge og Fåborg)

ny	assens	
odense afdeling organiserer Vissenbjerg, Glamsbjerg, 
Hårby, tommerup og Assens. Lillebælt afdeling organiserer 
årup)

nordfyns	kommune 
(odense afdeling organiserer otterup. Lillebælt afdeling 
organiserer Søndersø og Bogense)

Du vil modtage urafstemningsmateriale, hvis
•  din arbejdsplads ligger i de pågældende storkom-

muner
•  du er ledig eller efterlønsmodtager og bor i de pågæl-

dende storkommuner

Du skal tage stilling til, hvilken afdeling du fremadrettet 
ønsker at være medlem i.
For Faaborg-Midtfyn kommune vil valget være mellem 
FoA odense og FoA Svendborg. 
For ny Assens og nordfyns kommuner vil valget være 
mellem FoA odense og FoA Lillebælt.

urafstemningen vil, som tidsplanen ser ud lige nu, komme 
til at foregå i følgende perioder:
Faaborg-Midtfyn kommune: 23/9 – 1/10 2006
ny Assens kommune: 7/10 – 15/10 2006
nordfyns kommune: 7/10 – 15/10 2006

inden urafstemningen bliver der holdt informationsmøder 
for de berørte medlemmer i de pågældende kommuner. 
invitation bliver udsendt i løbet af september måned.

Hvis du som medlem af Odense 
afdeling fortsat ønsker at være i 
Odense afdeling, men undlader at 
stemme, betyder den manglende 
stemme, at du indirekte har stemt 
for at du gerne vil være medlem i 
eksempelvis Svendborg afdeling  
eller Lillebælt afdeling.

SÅ DERFOR - HUSK AT AFGIVE DIN STEMME!

Har du spørgsmål, kan du måske finde svaret på af-
delingens hjemmeside www.foa.dk/odense. Du er også 
velkommen til at ringe til afdelingen på tlf. 46 97 18 00.

Kirsten Johansen

Urafstemning i Faaborg-
Midtfyn, Ny Assens og 
Nordfyns kommune

Odense
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Foredrag med Astma-Allergiforbundet

Børn og allergi
Onsdag den 24. januar 2007

kl. 18.00 – 22.00
i Salen hos FOA, Vesterbro 120

 • Hvad er allergi og hvilke symptomer er der på allergi?
 • Forebyggelse af allergi og andre overfølsomhedssygdomme
 • Hvordan man undgår forskellige allergifremkaldende stoffer?
 • Hvad er min rolle i forhold til astma, børneeksem og fødevareoverfølsomhed?
 • Hvilken betydning har mit hjems indeklima og indretning i forhold til børn med allergi?
 • Hvor kan man finde mere viden om allergi?

   Pris: Kr. 100,00 for FOA medlemmer
    Kr. 200,00 for ikke-medlemmer

tilmelding skal ske senest den 22. november 2006. HuSK at der skal opgives cpr.nr. ved tilmelding!

Tilmelding til foredrag ”Børn og allergi” den 2�. januar 2007 
(kursusnr. 07 2507)

Cpr.nr. 

Navn

Adresse

Postnr.  By 

Indsendes til

FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C
Att.: Anni Jensen 

Senest den 22. november 2006.

✁
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Ny lov om sygedagpenge

Loven	indeholder	følgende	væsentlige	ændringer:

•  Reglerne vedr. graviditet, barsel og adoption er ryk-
ket over i en ny lov ved navn ”Lov om ret til orlov og 
dagpenge ved barsel”. Denne lov trådte ligeledes i kraft 
pr. 3.7.2006.

•  Der kan ikke træffes en afgørelse vedr. stop af sygedag-
penge pga. varighedsbegrænsning uden at kommunerne 
har benyttet arbejdsevnemetoden (ressourceprofilen). 

•  Sygedagpengekontoret skal nu efter 3 måneder vurdere 
om en sygemeldt fortsat er uarbejdsdygtig eller om 
personen kan raskmeldes. 

•  Den tidligere § 28 aftale, som er en aftale om at der 
udbetales sygedagpengerefusion fra første sygedag 
for personer, som har en kronisk sygdom, kunne ifølge 
den gamle lov kun aftales et år af gangen, nu er der 
mulighed for at bevillige denne ordning i 2 år. 

•  Muligheden for at rejse regres begrænses, således at 
sygedagpengeafsnittet ikke længere kan gøre krav for 
udgifterne til sygedagpenge overfor en arbejdsgiver, som 
er erstatningsansvarlig i en sag om en arbejdsskade. 

Såfremt der skulle være spørgsmål vedr. de nye regler for 
sygedagpenge, kan der rettes henvendelse til Arbejdsmiljø- 
og socialpolitisk sekretariat på telefon 46 97 18 00. 

Juli 2006
Jørgen Borup
Faglig sekretær

Folketinget har d. 2.6.2006 vedtaget en ny lov om sygedagpenge. denne nye lov trådte i 
kraft d. 3.7.2006, og vil påvirke de personer, som bliver sygemeldte d. 3.7.2006 og senere. 
loven er den sidste del af sygedagpengereformen, og denne sidste del kaldes ”moderni-
sering af sygedagpengeloven”. loven blev alene vedtaget af regeringspartierne og dansk 
Folkeparti. 
den nye sygedagpengelov indeholder en mere klar struktur og de forskellige love er blevet 
præciseret. 

Jobformidlingen 
Hvis du er ledig eller ønsker at skifte job, kan du tilmelde 
dig FoAs jobformidling, der formidler både korte og 
længere vikariater fra arbejdspladserne i FoA odenses 
15 kommuner. Du har gennem jobformidlingen mulighed 
for at lære nye arbejdspladser at kende, afprøve andre 
arbejdsformer og ikke mindst gøre dit ansigt og dine evner 
kendt på de mange arbejdspladser. Jobformidlingen 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 16.  

Driller ansøgningen
Er det mange år siden, at du sidst har skrevet en ansøgning 
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 16.

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 kendetegnet 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	eller du 
kan bestille pjecen ”Find dit nye job på FoA Job” på 
tlf. 46 97 18 16.

Husk altid at kontakte FOA 
inden du siger dit arbejde op

Arbejdsmarkeds- og uddannelsessekretariatet
Jørgen Borup tlf. 46 97 18 12

Nyt fra Arbejdsmarkedet

Jørgen Borup

Odense
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kost & Service

Indbydelse fra 
Kost & Servicesektoren
Kom i dialog med din bestyrelse
Sidste år besluttede bestyrelsen at gøre en indsats for at komme i snak med medlemmer, der ikke er tillidsvalgte. 
Vi har besluttet at prøve denne form for arrangement igen i år. Så nu har du chancen igen. Er der nogen ting, som i 
synes, vi i sektoren bør tage os af eller ting i synes kunne være/gøres anderledes? 
Det er Jer og de tillidsvalgte der skal være med til at sætte dagsordenen for vores arbejde. Gør vi det godt nok?
Derfor har vi arrangeret en møderække af to aftenmøder fra kl. 19.00-21.00, hvor bestyrelsen vil være til stede og hvor 
10 medlemmer til hvert møde har muligheden for at deltage i en ”rundbordssamtale” med bestyrelsen. Vi forestiller os et 
par hyggelige timer sammen, hvor vi får vendt stort og småt fra Jeres hverdag, som kan give os andre indgangsvinkler 
til vores arbejde i bestyrelsen.

Møderne	finder	sted	på	følgende	datoer:
• Mandag den 23. oktober 2006
• torsdag den 16. november 2006

i lokale 2D, FoA, Vesterbro 120, 5000 odense C, kl. 19.00-21.00. Der vil være kaffe og sandwich.
Hvis du har lyst til at deltage i ét af ovennævnte møder, bedes du tilmelde dig hos Annette østerberg 
på tlf. 46 97 18 37 inden torsdag den 19. oktober 2006.

Da der er begrænset deltagerantal, er det efter ”først til mølle princippet.” Vi glæder os til at se dig.   
  
På bestyrelsens vegne
nina Skov-Lauridsen
sektorformand

nu er det tid til barselscafé igen, så alle i god 
tid har mulighed for at sætte sig ind i de mange 
nye barselsregler.
overenskomstsekretariatet vil fortælle om reglerne, 
og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Barselscaféen finder sted 
torsdag den 12. oktober 2006
kl. 16.00 – 18.00 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 5. oktober til overenskomstsekretariatet 
på tlf. 46 97 18 00 eller på mail odense@foa.dk

Barselscafé i FOA Odense
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Ja, jeg husker det, som det var i går. Vi sad i et lille kælder-
rum, i en daginstitution, da jeg lod mig overtale til at blive 
tillidsrepræsentant. Jeg havde ellers alle argumenterne 
klar til ikke at blive valgt: jeg var ordblind, var ikke god til 
at tale til en forsamling, havde små børn hjemme m.m. 
- men ja, jeg lod mig overtale den dag i 1988.
Alice Pedersen og inge Grønbech havde alle de gode 
argumenter klar til overtalelse, de skulle nok få mig på de 
kurser, jeg ville have og dem der var nødvendige.
Så det første kursus, de sendte mig på, var 14 dage til 
Svendborg. Ja, hvad tror i? 
Jeg var rystet, jeg tænkte; ”14 dage væk fra mine børn det 
går da aldrig, det havde de lige glemt at fortælle mig.”
Men ved i hvad, mine to piger, Linda og Anita, synes det 
lød sjovt, og min mand sagde, det skulle de nok klare. 
Det er det sjoveste kursus, jeg har været på længe! Godt 

nok arbejdede vi til kl. 23 om aften, men lige så meget 
som vi knoklede, lige så meget fik vi grinet. og så var jeg 
solgt!!! Jeg fik det ene kursus efter det andet, og blev 
bedre og bedre.
Men hvad der også var vigtigt for mig var at have et 
godt bagland - med det mener jeg både hjemme og på 
arbejdspladsen. Min leder, Gerry Meleady, var også med 
på, at selvfølgelig skulle jeg på kursus, der var aldrig sure 
miner, så ham kan jeg også takke for, at jeg kom af sted 
med god samvittighed.
og inden jeg så mig om, holdt jeg fællesmøder for samtlige 
køkkenansatte i odenses daginstitutioner - omkring 100 
medlemmer var jeg tillidsrepræsentant for, men de, der 
var mest engageret i deres job, kom til disse kvartalsvise 
møder, så vi var ca. 50 personer - og næsten alle kom til 
møderne, når der var problemer i luften.

Det er med vemod, at jeg må sige farvel til Kost- og service-
sektoren, men en beslutning jeg har taget for at komme videre 
med mit liv. 
Jeg har været tillidsrepræsentant i 17 år, været foran når der var 
nedskæringer, og også været der til at samle mine kolleger op, 
når de var bukket under for pres i deres arbejdssituationer.

kost & Service

Mit farvel til 
Kost- & Servicesektoren

Odense
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Men træerne vokser ikke op i himlen, så i september 2005 
blev jeg selv opsagt. Jamen, vi kan da ikke opsiges som 
tillidsrepræsentant, nej vel, men hvad er det for en beskyt-
telse, at skulle skubbe en anden ud fra sin arbejdsplads, 
for at man selv kan beholde sit eget job - aldrig om jeg 
vil være med til det!
Derfor indgik jeg selv et forlig med odense kommune og 
med nina ved min side så alt gik rigtig til, således at jeg 
kom ud af det med æren i behold.

Min tid i bestyrelsen, som først  
hed Køkken- og rengøringsektoren.

Jeg husker det store møde i odense Congres Center i 
1992, hvor vi blev valgt ind i bestyrelsen i de respektive 
sektorer. Jeg kan huske min nervøsitet, kunne jeg nu klare 
det her, men jeg ville det rigtig gerne. Så jeg sprang til og 
lærte rigtig mange ting.
Ja, jeg var med i mange udvalg, særligt ét, bladudvalget, 
har jeg altid syntes var spændende. nok fordi det mindede 
mig om den uddannelse, jeg har som bogbinder.  når vi 
lavede fagblad, startede vi i sin tid med klip og klister, og 
vi var sågar også på journalisthøjskolen sammen med inge 
Grønbech, hvor vi lærte en hel del.

Ja, der er sket mange nye ting i de 14 år, jeg har siddet i 
bestyrelsen. ingrid Rosenfeldt har givet mig troen på, at 

jeg kan det jeg vil; vi har fulgtes ad i mange år side om 
side, hun har lært mig mange af de ting, som jeg gør og 
kan i dag.

Så i 2004 fik vi ny formand i sektoren, nina Skov-Lauridsen, 
og hun og jeg fik et rigtig godt samarbejde lige fra starten. 
Vi har været på kongres sammen og vi har givet bestyrelsen 
nogle nye input, såsom dialogmøder, foredragsaftner, 
arbejdsplads-besøg m.m., hvilket har været spændende 
projekter. Vi har også i 2006 fået nyt navn, som nu er 
Kost- og servicesektoren.
Jeg er meget ked af, at jeg skal forlade nina og bestyrel-
sen, men hvis jeg vil have job igen, bliver det et område 
inden for en anden sektor, da ingen søger husassistenter 
mere.  Ja, jeg vil jo gerne videre med mit arbejdsliv, så 
nu vil jeg prøve lykken i Social- og sundhedssektoren, 
som bliver min nye sektor, da jeg starter på social- og 
sundhedshjælperuddannelsen. 

Det er så svært at sige farvel til noget jeg har brændt for i 
mange år, men jeg har valgt at sige til mig selv, at når jeg 
siger farvel til noget, siger jeg samtidig goddag til noget 
nyt, som jeg ser som en spændende udfordring.

tak for denne gang
hilsen Jytte Klaja 

Kost- og servicesektorens 
næstformand søger 
nye udfordringer
Vores næstformand, Jytte Klaja, søger nye udfordringer og skal i gang med en 
uddannelse som social- og sundhedshjælper.
Der skal fra sektorens side lyde en stor tak til Jytte for den enorme indsats, 
hun har lagt i sektoren såvel i ingrid Rosenfeldts tid som i min tid. Jytte er 
altid parat til at give en hjælpende hånd, når hun har været i afdelingen både 
på sine arbejdsdage i sektoren, i bestyrelsen samt i diverse andre udvalg og 
sammenhænge.
Jytte besidder en stor viden, overblik, fleksibilitet, energi, imødekommenhed, 
flid, overskud, godt humør – ja, jeg kunne blive ved – alle sammen egenskaber 
som vil bringe Jytte til det mål, hun sætter sig for.
Jytte, du ønskes alt mulig held og lykke fremover og du skal have følgende 
citat af Søren Kierkegaard med på din vej:
”At vove er at miste fodfæstet et øjeblik – ikke at vove er at miste sig selv.”

På bestyrelsens vegne   

nina Skov-Lauridsen
sektorformand
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Pædagogisk

Sektoren er vært ved kaffe med brød. Af hensyn til trak-
tementet, bedes i tilmelde jer hos jeres tillidsrepræsentant 
ca. en uge før mødets afholdelse.

DagpLejen	ØST:
tirsdag den 26. september 2006 kl. 19.00
på FoA, Vesterbro 120, odense, i salen.
Valg af: Tillidsrepræsentant 

DagpLejen	TaRUp:
onsdag den 11. oktober 2006 kl. 19.00
på FoA, Vesterbro 120, odense, i salen.
Valg af: Tillidsrepræsentant

DagpLejen	DaLUM:
torsdag den 12. oktober 2006 kl. 19.00
på FoA, Vesterbro 120, odense, i salen.
Valg af: Tillidsrepræsentant

DagpLejen	ROSengÅRD:
onsdag den 25. oktober 2006 kl. 19.00
på FoA, Vesterbro 120, odense, i salen.
Valg af: Tillidsrepræsentant

På møderne vil sektorformand Alice Due samt 
fællestillidsrepræsentant Birgit Krogaard deltage.

Med venlig hilsen
Alice Due
sektorformand

Kom og hør hvordan du 
undgår tankemylder

Birgitte Bisted er uddannet fysioterapeut, men efter 2 års praktisk arbejde på et hospital, 
begyndte hun at læse til psykolog. Allerede under sit studie arbejdede hun med psykosomatiske 
sammenhænge. Siden er hun blevet specialist i Sundhedspsykologi.
Birgitte siger bl.a. at tankemylder udløser stress. Jo mere hjernen aktiveres, jo flere signaler 
sender hjernen til musklerne, som begynder at syre til og vi får ondt her og der.
Kvinder er især gode til at skabe denne onde cirkel, da de ofte har mange bolde i luften på 
en gang!

Vi håber, at rigtig mange finder det værd at bruge en aften på dette foredrag, og tilmeldingen 
vil derfor foregå efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding	til	annette	Østerberg	på	tlf.	46	97	18	37	senest	fredag	den	17.	november	2006.

Vel mødt!
På bestyrelsernes vegne
nina Skov-Lauridsen og Alice Due

Kost & servicesektoren og Pædagogisk sektor
indbyder til foredragsaften med psykolog Birgitte Bisted

Tirsdag den 21. november 2006 kl. 19.00 
i salen, FOA, Vesterbro 120

”Hvad er stress og hvordan undgår man stress?”

INDKALDELSE
Der indkaldes hermed til valg blandt dagplejerne i 
nedenstående dagplejecentre i Odense kommune:

Odense
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Social & Sundhed 

MedleMsMøde oM 
ansættelsesvilkårene 
i de nye storkoMMuner!

Så er sommeren så småt forbi og et nyt travlt efterår kan 
begynde. Det, vi specielt tænker på, er etableringen af de 
nye kommuner. udfordringerne er mange, eksempelvis at 
få opbygget en ny tillidsrepræsentantstruktur, som kan 
matche ledelsen og ikke mindst medlemmernes faglige 
behov. Vi har naturligvis gjort os mange tanker, og ser 
positivt frem til forhandlingerne med de nye ledelser, så 
snart strukturen er faldet endelig på plads/kommunen er 
parat. noget af det, der har optaget os meget, er vores 
ambition om at harmonisere vores forhåndsaftaler i ny løn 
efter højeste fællesnævner. Vi er på nuværende tidspunkt 
i dialog med kommunerne og vores klare mål er, at have 
afsluttet forhandlingerne i 4. kvartal i år. nu skal der jo som 
bekendt 2 parter til at forhandle, men det burde være i 
fælles interesse, at aftalerne er på plads inden 1. januar.
Vi har i bestyrelsen besluttet at tage kontakt til de politiske 
udvalg inden for ældreområdet, med henblik på at etablere 

en fast mødestruktur i 2007 med de nye kommuner. Der 
bliver givetvis meget at debattere, ikke mindst i forhold 
til de konsekvenser, en harmonisering af serviceniveauet 
vil medføre.
Vi afholder i den forbindelse medlemsmøder i samtlige de 
nye kommuner, så vi har mulighed for at informere/komme 
i dialog med hinanden. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke 
melde datoerne ud, idet vi er nødsaget at have afsluttet 
forhandlingerne, så vi kan være så konkrete som muligt på 
møderne. Der vil via din tillidsrepræsentant blive udsendt 
en indbydelse, vi forestiller os at mødet bliver afholdt et 
centralt sted i din nye kommune. 

Vel mødt!

Hanne, Hans og Erik
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det er søndag tidlig morgen, 
kufferten er pakket, og der flyver 
store sommerfugle rundt i maven…
søndag eftermiddag vil jeg være 
i england og være påbegyndt en 
4 ugers praktik - sPÆndende.
Jeg ved at jeg skal arbejde på en 
skole for psykisk og fysisk handi-
cappede børn og unge, ret meget 
mere ved jeg ikke.

Vi lander i Birmingham hen ad formiddagen. Jeg er ikke 
alene af sted, men har heldigvis en klassekammerat med, 
så helt alene i den store verden er jeg ikke. Her bliver vi taget 
godt imod af Graham Vickery, som er vores kontaktperson. 
yderligere har vi hver især også en kontaktperson på 
skolen, hvor vi skal arbejde. Da vi ankommer får vi at vide, 
at 1. maj holder de fri i England, så vi har lige en dag til at 
lande og sunde os lidt og se os omkring. Meget hyggeligt 
sted vi skal bo, og kvinden vi begge kommer til at bo hos, 
er noget af det mest gæstfrie, man kan tænke sig.

næste dag, tirsdag, går det løs med at møde alle de 
mennesker, som vi kommer til at tilbringe 4 uger sammen 
med. Så den første uge er man godt nok bombet af alle 
de udtryk/indtryk – men spændende er det.

Jeg kommer til at arbejde i den ældste klasse på skolen, 
hvor de unge mennesker er fra 15 – 18 år og klar til at 
komme på et specielt gymnasium eller ud i arbejde i et 
slags flexjob, kan man godt kalde det.

Klassen har 8 elever, alle med specielle behov. Ved specielle 
behov forstås, at nogle af eleverne har svært ved at være 
sammen med andre og har indlæringsvanskeligheder, og 
derfor tages der hensyn til dette. Autisme var der også 
en del af eleverne, der havde, og derfor var vores opgave 
også at holde så meget ro på klassen, som muligt, for 
man kan aldrig vide, hvornår de får det skidt og hvor vi så 
bare må være der, og få dem til at falde til ro igen. Derfor 
var vi 1 lærer og dertil 3 hjælpelærere og så mig som 
praktikant. Mange af eleverne havde ikke noget sprog, 
og derfor lærte jeg meget hurtigt at kommunikere via 
tegnsprog, som de også lærer på skolen, men ellers gik 
der ikke mange dage, før jeg bare var en del af lærerne 
og da også fik lov til at undervise i dansk - det var meget 
sjovt. Et af mine mål var også at gøre mit engelsk bedre, 
men dette syntes lærerne slet ikke at jeg skulle bekymre 
mig om, da kommunikationen mellem lærerne, hjælpere, 
øvrigt personale og eleverne gik rigtig godt.
Mrs. Miller, som var min kontaktperson, og læreren i 
klassen går meget op i, at eleverne kommer ud blandt 
ligestillede, men også ud i samfundet som sådan. Så derfor 
er klassen meget ud af huset, og hver torsdag tager de 
ud til en anden skole og bliver undervist af andre lærere 
i andre fag. Dertil har nogle af eleverne også noget, der 
hedder ”work experience”, dvs. at de et par timer om ugen 
har et job, hvor de har deres kontaktperson med.
Vi arbejder ud fra ”en-til-en”princippet - eleverne taber 
hurtigt koncentrationen, hvis der ikke sidder en ved siden 
af dem hele tiden og ligesom guider dem til, hvad de nu 
skal gøre brik for brik.

På de 4 uger har jeg godt nok lært meget og jeg kunne 
sagtens skrive meget mere om min kæmpe oplevelse. Jeg 
kan kun sige, at har man gå-på-mod og lyst til at lære i et 
andet land, skal man tage den her oplevelse med. Det er 
virkeligt spændende. Personligt og fagligt har jeg udviklet 
mig meget, og det ser jeg som en kanon styrke, den dag 
jeg bliver færdiguddannet social- og sundhedsassistent, 
og vil ud at søge job. Jeg kan kun sige til andre elever 
”Go FoR it” 

4 ugers praktik i England 
Af Helle Pfeffer
Social- og sundhedsassistent elev

Odense
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EVENTyrLøBDiplomer kan nu afhentes.Se afdelingens åbningstider side 2.

social og sundhedshjælper linda 
hansen har den 1. august 2006 
været ansat i 25 år i Odense 
Kommune. linda er på nuvæ-
rende tidspunkt ansat på næsby 
Pleje og Aktivitetscenter. 
 
Kollegaer og Klub Firkløver ønsker 
rigtig hjertelig tillykke

husassistent helle Christensen  
har den 30. juli 2006 25 års 
jubilæum på Centralapoteket, 
OUh.

Kollegerne ønsker tillykke

h U r r A !

a R B e j D S p L a D S j U B i L æ U M

h U r r A !

Aktivitetsudvalget i FOA Odense har arrangeret en tur for interesserede 
medlemmer der ønsker at se Forbundshuset.

Vi starter fra FOA Odense præcis kl. 0�.00. 
Der vil blive serveret kaffe m/rundstykker i bussen!

Når vi kommer frem til Forbundshuset, vil der først være lidt information om 
Forbundshuset, derefter rundvisning. Forbundet er vært ved frokost kl. 12.00.

Herefter er der mulighed for at se københavn på egen hånd.

Turen tilbage til Odense starter præcis kl. 20.00, hvor vi mødes ved bussen  
– forventet ankomst til Odense ca. kl. 22.00!

Tilmelding samt betaling ved personlig henvendelse i afdelingen 
fra onsdag den 25. oktober 2006.

Pris: Kr. 200,00 pr. person! 

Der kan max. deltage �0 personer – så det foregår efter ”først-til-mølle-princippet”! 
HUSK – kun for medlemmer!

aktivitetsudvalget

Bustur til Forbundshuset
torsdag den 30. november 2006
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Du kan nå det endnu…

EDB og Internet for seniorer

Holdstørrelse: 12 personer
Tidspunkt: tirsdage kl. 09.00 - 11.45
Start/slut: 23/1 - 20/3 2007 (uge 4 - 12) 
 –	ingen	undervisning	i	uge	8
antal	gange: 8
Deltagergebyr: Kr. 300,00 - for FoA medlemmer
 Kr. 940,00 - for ikke-medlemmer
Sted: FoA odense, Vesterbro 120 
 – uddannelsesafdelingen 
Underviser: AoF
Tilmeldingsfrist:	Senest	16.	november	2006

Hold	
07	2501	 Engelsk – Niveau 1

Holdstørrelse:	 16 personer
Tidspunkt: Mandage kl. 12.00 - 13.50
Start/slut: 8/1 - 30/4 2007 (uge 2 - 18)  
	 –	ingen	undervisning	i	uge	8
antal	gange: 15
Deltagergebyr: Kr. 330,00 - for FoA-medlemmer  
 ekskl. materialer
 Kr. 1.015,00 - for ikke-medlemmer 
 ekskl. materialer
Sted: FoA odense, Vesterbro 120
Underviser: AoF - Gitte Lund
Tilmeldingsfrist:	Senest	1.	november	2006

Hold	
07	2505

EDB begynderkursus 
– Niveau 2

Holdstørrelse: 12 personer
Tidspunkt: tirsdage kl. 18.00 - 21.40
Start/slut: 6/3 - 17/4 2007 (uge 10 - 16)
antal	gange: 6
Deltagergebyr: Kr. 300,00 - for FoA medlemmer
 Kr. 940,00 - for ikke-medlemmer
Sted: FoA odense, Vesterbro 120 
Underviser: AoF 
Tilmeldingsfrist:	Senest	12.	december	2006

Hold	
07	2502

Microsoft Office XP

Holdstørrelse: 12 personer
Tidspunkt: onsdage kl. 18.00 - 21.40
Start/slut: 7/3 - 18/4 2007 (uge 10 - 16)
antal	gange: 6
Deltagergebyr: Kr. 300,00 - for FoA medlemmer
 Kr. 940,00 - for ikke-medlemmer
Sted: FoA odense, Vesterbro 120 
Underviser: AoF 
Tilmeldingsfrist:	Senest	12.	december	2006

Hold	
07	2503

Engelsk – Niveau 2

Målgruppe: For kursister der har opnået en 
grundlæggende forståelse af det engelske sprog men 
som har lyst til at lære mere. Et kendskab til sproget 
svarende til minimum 20-30 lektioner vil være en 
fordel.

Indhold: i undervisningen præsenteres kursisterne 
for forskelligt tekst- og billedmateriale. Ved hjælp af 
tekstlæsning styrkes elevernes ordforråd og gennem 
samtale styrkes kursisternes mundtlige udtryksfær-
dighed.

Holdstørrelse: 16 personer
Tidspunkt: torsdage kl. 19.00 - 20.50
Start/slut: 11/1 - 3/5 2007 (uge 2 - 18) 
	 –	ingen	undervisning	i	uge	8
antal	gange: 15
Deltagergebyr: Kr. 330,00 - for FoA-medlemmer  
 ekskl. materialer
 Kr. 1.015,00 - for ikke-medlemmer 
  ekskl. materialer
Sted: FoA odense, Vesterbro 120 
Underviser: AoF - Gitte Lund
Tilmeldingsfrist:	Senest	1.	november	2006

Hold	
07	2506	

Odense
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Medlem af FoA: JA nEJ Jeg vil gerne indmeldes

Jeg kunne tænke mig at deltage i følgende kurser/arrangementer

Cpr. nr.: 

navn: 

Adresse: 

Postnr.:

By: 

tlf.: 

Stilling: 

Kursusnavn:  nr.: 

Kursusnavn:  nr.:

Kursusnavn:  nr.: 

Kursusnavn:  nr.: 

Cpr. nr. videresendes – ved de kurser hvor uddannelsesinstitutioner er kursusafvikler.

Er du tillidsvalgt – sæt x  tR tR-suppl. SR

TilmeldingsBlankeT

FoA odense  l  Vesterbro 120  l  Postboks 905  l  5100 odense C
tlf.: 46 97 18 00  l  Fax: 46 97 18 01  l  E-mail: odense@foa.dk

Du kan nå det endnu…

Klip her!
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KLUBBErNE INFOrMErEr

Fagklubben vil her i efteråret - sandsynligvis i oktober måned - lave et arrangement/foredrag om stemmehøring. 
Mennesker med denne lidelse kan lære at leve med disse stemmer og finde en vej ud af mørket og pinslerne. 
Der anvendes en interviewguide som arbejdsredskab for personalet og hjælp til stemmehøreren. Kom og hør 
om dette spændende tiltag i psykiatrien i efteråret. opslag vil blive sendt ud til arbejdspladserne om tid, sted, 
betaling og meget andet. Hold øje med fagklubben igen!
 
Mange hilsner
p.b.v.
Klubformand
Helle Heilmann
tlf: 661919166
email: helle.heilmann@get2net.dk 

Psykiatrisk Fagklub

Hej til alle assistenter  
i den danske sommer
Så er der igen nyt fra Assistenternes fagklub.Vores næste arrangement bliver om Alkohol og dens følgevirkninger, 
måder at agere på og værktøjer til brug hos vores klienter i arbejdslivet såvel som privat. Det finder sted den 13. 
september 2006 kl. 19.00 på FoA i salen som vi plejer.
Vi har lavet en aftale med CVSu som vil stille med en meget kompetent underviser (det var dem, der stod for 
undervisningen om Smerteklinikken). De er dyre, og meget faglige, så derfor beder vi om opbakning, mød 
talstærkt op og få ny viden med hjem.
Vores ”Julearrangement” bliver den 20/11 - 2006. Der kommer invitation ud personligt til alle medlemmer, med 
begge arrangementer uddybet.

Varme sommerhilsener fra bestyrelsen og Birgit

assistenternes Fagklub

Odense
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Udflugt til Munkebo

Afgang kl. 9.15 fra Birkhovedvej 1. Vi fylder egne biler og kører til Munkebo Miniby – en enestående lille by med 89 
huse, alle bygget i miniformat. når vi har beset byen og hørt dens historie, fortsætter vi til Kerteminde Marina, hvor 
vi spiser oksesteg. pris	50,-	kroner	(drikkevarer	for	egen	regning).	Tilmelding	senest	22.	august	til	edith	på		
tlf.	65	31	50	01.	Tilmeldingen	er	bindende.

seniorklub n

Onsdag den 5. september 2006, kl. 10.00 – bemærk tidspunktet

Banko

Vi holder banko over havens afgrøder.
1	plade	7,-	kroner,	3	for	20,-	kroner.	Kaffe	med	brød	20,-	kroner

Tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 13.30 på birkhovedvej 1

BEMærK

hvor der vil blive underholdning af de 4 bedstemødre fra Horsens, kendt fra tV og Familie Journalen. 
Der serveres kaffe med brød.
pris	for	hele	arrangementet	20,-	kroner	Tilmelding	senest	1.	oktober	til	edith	på	tlf.	65	31	50	01

Pbv
Edith Rasmussen

Torsdag den 5. oktober 2006 – der afholdes fællesarrangement i FOA 
Odense, Vesterbro 120, kl. 14

Fællesarrangement

Efterår – Vinter 2006
5/9	 kl.	12.15	
Halvdagstur med rutebil til nyborg. 
Vi mødes på rutebilstationen. Bus 880.

12/9		 kl.	10.00 
Klubmøde.

19/9	 kl.	10.00 
Lang dag. Banko. tag mad med.

26/9	 kl.	10.00	
tilmelding til Vesterbro 5/10. 
Pris 20 kroner. Senior Shop kommer.

5/10	 kl.	14.00
Fællesarrangement på Vesterbro.

10/10	 kl.	10.00 
Bio-teknik.

17/10	 kl.	10.00 
Lang dag. tag mad med.

24/10	 kl.	10.00	
Klubmøde.

31/10	 kl.	10.00	
Jytte Fynbo kommer og fortæller om Stockholm.

7/11	 kl.	12.00 
Den kinesiske i Kongensgade 
(indgang fra Dronningensgade).

14/11	 kl.	10.00 
Klubmøde.

21/11	 kl.	10.00	
Lang dag. Banko. tag mad med.

28/11	 kl.	10.00	
tilmelding til nytårskur. Pris 125 kroner.

Ret til ændringer forbeholdes.

Dagny Pedersen tlf. 66 16 62 15
Herdis Pedersen tlf. 65 93 53 90

seniorklub H
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Du hjælper andre, 
vi hjælper dig

FOA seniorklub Odense indbyder til en dejlig eftermiddag 

den 5. oktober kl. 1�.00 i salen 
hos FOA,Vesterbro 120.  
De 4 Bedstemødre fra Horsens kommer og underholder os. De er kendt fra tV og FamilieJournalen, så det 
bliver en festlig eftermiddag.

Entre 20 kr. betales i grupperne. tilmelding skal ske til grupperne senest den 1. oktober af hensyn til indkøb af 
brød og kaffe. Der vil også blive solgt lotteri.

Reserver dagen allerede nu og lad os få en dejlig eftermiddag sammen.

På bestyrelsens vegne
Gert Larsen
tlf. 66 12 58 06

seniorklub odense

senior gruPPe y Foa odense år 2006
Velkommen tilbage efter en sommer 
med store ændringer i programmet

TIrSDAG d. 5-9-2006  
kl. 9.30-13.00 

bAnKOsPIl
Vi hygger os med bankospil. 
HuSK GAVE tiL 30.00 kr.
Indbetaling til Holckenhavn
Indbetaling til fællesarrangement

Dette er den store ændring der skete 
i sommerferien:
Vi kunne ikke få billetter til Operaen, 
men har fået billetter til Stærekassen 
ved det Kongelige Teater, der spiller

KAT PÅ eT VArMT blIKTAg
LørDAG d. 16-9-2006  
kl. 8.05-02.17
Vi mødes på banegården kl. 8.05. toget afgår 8.14 
til København, hvor vi skal til Christiansborg, hvor 
vi får en guidet rundvisning. Herefter er det frit hvad 
man vil, men vi mødes kl. 17.30 på nyhavns Færge-
kro, hvor vi spiser og hygger med en lækker middag 
inden vi skal i teater kl. 19.45. Efter forestillingen 
skal vi med toget hjem kl. 0.30 og forventes at være 
i odense kl. 2.17.

TIrSDAG d. 3-10-2006  
kl. 8.15-ca. 18.00

hOlCKenhAVn 
Vi mødes i Dannebrogsgade kl. 8.15 og kører 
ad smukke veje til Holckenhavn, hvor der er en 
rundvisning  på ca. 1½ time. Herefter kører vi til 
Majorgården og spiser en dejlig middag. Herefter 
kører vi til ørbæk Bryggeri, hvor der er rundvisning 
og smagsprøver. Vi forventes hjemme kl. ca. 18.00. 
Husk kaffekoppen.

TOrSDAG d. 5-10-2006 kl.14.00

FÆllesArrAngeMenT 
Seniorklubben har indbudt de 4 bedstemødre fra  
Horsens. De er kendt fra tV og Familie Journalen. 
Entre 20 kr. 
Tilmelding på tlf. 66 18 32 05  
inden d. 1. oktober.

TIrSDAG d. 24-10-2006 
kl. 9.30-13.00 

FOredrAg 
Præst Egon Lausen fra Kerte kommer og fortæl-
ler sjove historier. Entre 20 kr. Indbetaling af 
restbeløb til Ballumhus.

Hilsen gruppe y
inge Egeberg

Odense
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Vindere	af	krydsen		

i	nr.	4	2006

Peter Skov Hansen 

Inger Margrethe Andersen 

Leo Helge Fich

Vinderne har fået 

personlig besked!

K R y d S o R d
Der trækkes lod om 3x3 flasker rødvin.
Løsningen	skal	være	afdelingen	i
hænde	senest	den	29.	september	2006
Send krydsen til: 
FoA odense, Vesterbro 120, postboks 905, 5100 odense C
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afsenderadresse:
FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C

id-nr. 42429

GrATIS 
advokatrådgivning
- til alle LO-medlemmer

I samarbejde med Advokatselskabet Per Jørgensen tilbyder 
LO Odense alle LO-medlemmer gratis advokatrådgivning.

Advokat Per Jørgensen vil være til stede hver 
2.	tirsdag	fra	kl.	15.00	–	17.00	i	LO’s	lokaler,	Rugårdsvej	9,	1.,	Odense.

Der skal aftales tid ved henvendelse til 
LO ODENSE tlf. 66 14 04 15.

Det gratis tilbud omfatter KUN rådgivningen på LO’s kontor. 
Eventuel videre sagsbehandling skal aftales med advokaten.

Rådgivningen vil eksempelvis kunne omfatte:

• problemer	vedrørende	fast	ejendom,	så	som:
  1. Mangler ved huset i forbindelse med køb
  2. tvister mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforhold
  3. tvister mellem andelsboligforeninger og andelsboligtagere i 
   andelsboligforeninger
  4. Problemer af skattemæssig karakter
  5. Forholdet til det offentlige eller til naboer
  6. Vigtige overvejelser forinden beslutning om køb eller salg af fast ejendom
  7. Salg af ejendom

• erstatningsspørgsmål,	eksempelvis:
  1. Erstatning for såvel personskader som skader på ting i forbindelse med 
   trafikuheld, sportsskader  eller skader forvoldt ved vold eller lignende

• Familieforhold,	eksempelvis:
  1. Hvornår er det vigtigt at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt 
   og hvad er konsekvensen af at undlade
  2. Rådgivning omkring separation og skilsmisse, herunder forældremyndighed
  3. Rådgivning i forbindelse med dødsfald i nær familie

Som følge af nye regler (pension), der har stor 
betydning for både gifte og ugifte samlevende, 

kan der være stor behov for at oprette ægtepagt/
testamente. Kontakt vores rådgivning herom 

inden udgangen af 2006.

Advokat Per Jørgensen vil være at træffe hos LO Odense på følgende 
datoer i 2. halvår af 2006:

12/9	–	26/9	–	10/10	–	24/10	–	7/11	–	21/11	–	5/12

Ret til ændringer forbeholdes.
*Husk altid at spørge, hvilke muligheder, der er for at få økonomisk hjælp ved evt. videre

sagsbehandling.

ELEKTrONISK 
ABONNEMENT 
På BLADET

Hvis du ønsker at modtage bladet 
elektronisk via mail, i stedet for 
papirudgaven, kan du tilmelde 
dig ved at kontakte os på tlf. 46 
97 18 17 eller sende en mail til 
odense@foa.dk (husk at 
påføre navn, adresse og fød-
selsdato, samt at du ønsker at 
tilmelde dig bladet elektronisk).


