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FOA Odense
Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00

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.

Datastuen	holder	lukket	
torsdag	den	28.	december	2006

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	30.11.2006	kl.	9.00.
Sendes	enten	pr.	e-mail:	odense@foa.dk	eller	
med	post.	Bladet	udkommer	medio	januar	2007.

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.

Grafisk produktion: KreativGrafisk

Eftertryk kun tilladt efter særlig tilladelse 
med kildeangivelse.

Forsidefoto: Niels Nyholm
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Fra 1. januar 2007 dækker FOA Odense geografisk fem af de nye 
kommuner. Det er Odense, Nyborg, Kerteminde, Assens og Nordfyn.

FoA-medlemmerne i Fåborg Midtfyn, Nordfyn og Ny Assens kommuner har stemt om, hvilken FoA afde- 
ling de fremover ønsker at tilhøre.

i Fåborg Midtfyn valgte et flertal af medlemmerne, at de fremover ønsker at være organiseret i FoA 
Svendborg afdeling. Vi har i kommunen 472 medlemmer, og FoA Svendborg har 1227 medlemmer.

i Ny Assens Kommune valgte medlemmerne, at man fremover ønsker at være organiseret i odense. 
Her organiserer FoA odense i forvejen 877 medlemmer, og FoA Lillebælt 153 medlemmer.

også i Nordfyns Kommune valgte medlemmerne, at man fremover ønsker at være medlem i odense 
afdeling. odense afdeling har p.t. 268 medlemmer og FoA Lillebælt har 517 medlemmer.
Skiftet af medlemmer ved de tre afstemninger træder i kraft fra 1. januar 2007.

Vi vil gerne fra afdelingen sige tak til medlemmerne, både nuværende og kommende medlemmer, som 
har været aktive i afstemningen.
En sådan omorganisering er altid forbundet med følelser, og nogle vil være kede af at skulle flytte til en 
anden afdeling.

Vi i odense beklager meget at skulle sige farvel til Broby og årslev kommuner, men det er de demokratiske 
spilleregler, som kongressen har bestemt, og dem bakker vi i odense afdeling naturligvis op om.
Vi vil fra odense afdelings side, i samarbejde med Svendborg afdeling, gøre hvad vi kan for at sikre 
medlemmerne størst mulig indflydelse i deres nye afdeling.
Samtidig vil vi gerne byde velkommen til de mange nye medlemmer fra 1. januar 2007.

i kommer til en afdeling, hvor vi har masser at tilbyde jer:
- stor faglig ekspertise inden for løn- og ansættelse, arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik 

- egen kursusafdeling, hvor vi bl.a. uddanner tillidsvalgte
- kursustilbud 

- forskellige aktiviteter m.v.

Så velkommen i Odense afdeling!
Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen eller komme ind til os, og vi vil 
i samarbejde med FoA Lillebælt afdeling sikre, at i får mest mulig indflydelse i 

jeres nye afdeling.

Kirsten Johansen
afdelingsformand

Farvel til medlemmer 
i Årslev og Broby 
kommuner 
og goddag til nye medlemmer fra 
Årup, Bogense og Søndersø  
kommuner
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Ny Assens og Nordfyns 
Kommune til FOA Odense

FoA’s strukturkongres bestemte, 
at medlemmerne selv skulle være 
med til at afgøre, hvilken afdeling de 
ønsker at være organiseret i, hvis 
afdelingens geografiske grænser 
ikke passede sammen med de nye 
kommunegrænser.
Beslutningen var, at kun en FoA afde-
ling kunne organisere medlemmerne 
inden for én storkommune, ud fra 
at det ville være uhensigtsmæssigt, 
at to afdelinger skulle møde op til 
forhandling på samme rådhus.

Tre afstemninger i 
FOA Odenses område
i FoA odenses område har der været 
tre afstemninger - den nye Fåborg 
Midtfyn Kommune, Ny Assens og 
Nordfyns Kommune. 
i alle tre kommuner har der været 
afholdt informationsmøder, hvor FoA 
odense har været til stede sam-
men med henholdsvis Svendborg 
afdeling og Lillebælt afdeling. Det 
var Forbundet der afviklede disse 
informationsmøder efter aftalte spil-
leregler.
Der var god tilslutning til informati-
onsmøderne.

Mødet i Fåborg Midtfyn blev holdt i 
Fåborg Hallen, mødet i Ny Assens 
blev holdt i Assens Hallen og mødet 
i Nordfyn blev holdt i Søndersø 
Hallen.
Afdelingsformændene orienterede 
om afdelingerne og hvilke tilbud de 
havde til medlemmerne, og vi må sige 
at disse FoA afdelinger har mange 
sammenlignlige tilbud, men at der 
også er forskelligheder.
Der var ikke på møderne den store 
spørgelyst. Det var min opfattelse, at 
de fleste havde undersøgt forholdene 
i afdelingerne, og ud fra det taget 
stilling, og at de mere mødte op til 
informationsmøderne for at høre, 
om der var nye argumenter, som de 

kunne tage med hjem i deres bagland 
og videregive til andre medlemmer.
De spørgsmål der var, gik blandt andet 
på: Hvorfor laver vi ikke én afdeling 
på Fyn, kontingentet, transport til 
afdeling, holdninger i fagpolitiske 
spørgsmål.
Der var en god og sober debat på 
møderne, ligesom hele processen 
omkring urafstemningen har været 
i en god tone afdelingerne imellem.  
Det vil jeg gerne sige tak til med-
lemmerne, FoA Lillebælt og FoA 
Svendborg for. Vores demokrati har 
virket, og det har været en god 
oplevelse. 

Kirsten Johansen
afdelingsformand

Henover sommeren er 
der gennemført flere 
urafstemninger i FOA  
afdelinger landet over.  
I forbindelse med 
kommunesammenlæg-
ningerne i FOA Odenses 
område var der tre 
urafstemninger.

OBS - OBS
Afdelingen får nye, udvidede 
åbningstider pr. 1. januar 2007:

Åbnings-	og	telefontider:
Mandag 10.00 – 15.30
tirsdag 10.00 – 15.30
onsdag 10.00 – 15.30
torsdag 13.00 – 16.30
Fredag 10.00 – 12.00

Resultaterne af afstemningen  
i FOA Odenses område

Fåborg Midtfyn Kommune 
i Fåborg Midtfyn Kommune var der 1720 stemmeberettigede. Der blev afgivet 
1176 gyldige stemmer plus 1 blank – det svarer til en stemmeprocent på 
68,4.
Stemmerne blev fordelt med 820 til Svendborg afdeling og 356 til odense 
afdeling. Svendborg afdeling organiserede i forvejen ca. 1227 medlemmer, 
hvor odense afdeling organiserede 472.

Ny Assens Kommune
Der var 1130 stemmeberettigede og der blev afgivet 736 stemmer, svarende 
til en stemmeprocent på 65,1. 
Stemmerne fordelte sig således – 86 stemte for FoA Lillebælt, 650 for FoA 
odense. FoA Lillebælt organiserede i forvejen 153 af medlemmerne, hvor FoA 
odense organiserede 877.

Nordfyns Kommune
Der var 856 stemmeberettigede og der blev afgivet 577 stemmer, svarende til 
en stemmeprocent på 67,4. 
Stemmerne fordelte sig således – 217 stemte for FoA Lillebælt og 360 stemte 
for FoA odense. FoA Lillebælt organiserede i forvejen 517 af medlemmerne 
hvor FoA odense organiserede 268.
Vi går nu i afdelingen i gang med arbejdet, med tilpasningen af vores organisa-
tion. Medlemmerne i Fåborg Midtfyn Kommune overføres fra 1. januar 2007 til 
Svendborg Kommune, og tilsvarende overføres der fra FoA Lillebælt til odense 
ca. 667 ny medlemmer.
Vi vil gerne tage godt imod de nye medlemmer. Vi skal sikre, at de også 
oplever muligheden for at få indflydelse i odense afdeling, ligesom vi skal have 
etableret et tæt samarbejde til de nye tillidsvalgte, da det er vores opfattelse, 
at netop et godt samarbejde med vores tillidsvalgte er en af grundstenene i 
vores organisation.

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.

Du kan nå det endnu…
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Fokus på 
FOA Odenses 
forkvinde

”Fritid. Hvad er det”, griner Kirsten Johansen, da hun bliver spurgt om, hvad hun laver ved siden af 
sit arbejde i FoA. Der går nemlig meget tid med at være formand for de 11.210 medlemmer, som 
odense-afdelingen i øjeblikket tæller. Som formand har Kirsten det politiske og økonomiske ansvar for 
organisationen, og det er hende, der skal sørge for, at FoA odense ”trækker på samme hammel”. 

Man skal kravle før man kan gå
Det hele startede i 1983, hvor Kirsten blev valgt til sikkerhedsrepræsentant og efterfølgende som 
tillidsrepræsentant for samtlige sygehjælpere i hjemmesygeplejen i odense Kommune. Her blev 
hun hurtigt fanget af det organisatoriske arbejde, og i 1989 blev Kirsten valgt som næstformand i 
sygehjælpernes brancheklub. Her stopper hun dog ikke. i 1992 vælges Kirsten til næstformand i 
Dansk Kommunal Arbejderforbund, og da det fusionerer med Husligt Arbejder Forbund i 1994 og 
bliver til FoA, ja, så bliver Kirsten næstformand. Man kan fristes til at sige, at Kirsten Johansen er 
kravlet op ad karrierestigen, men sådan vil hun ikke selv beskrive det. også selv om hun i dag for 
længst er trådt op på formandsposten.
”Jeg har egentlig aldrig opfattet det som en karrierestige. Men det er klart, at når mulighederne har 
været der, så har jeg taget de muligheder og sagt, at det kunne jeg også godt tænke mig”, forklarer 
Kirsten.

Aldrig det samme
Mange af Kirstens arbejdsdage går med møder ud af huset, og er hun ikke til møde, så planlægger 
hun møder eller aktiviteter, der skal sættes i gang. Der er dog ikke to dage, der er ens.
”Der er aldrig en arbejdsdag, hvor jeg kan sige, at den dag blev, som jeg troede, da jeg kørte 
hjemmefra”, fortæller Kirsten Johansen.  udover variationen i hendes arbejdsdag, så er det at kunne 
gøre en forskel for nogen med til at drive værket for Kirsten.
”Det, der er det spændende ved det, det er muligheden for at påvirke og forbedre nogle vilkår. Det 
at kunne gøre noget ved nogle ting. ikke bare sige: ”Jamen, sådan er det”, men prøve at få de ting 
ændret, som man synes, bør være anderledes. og så glæden, når det så lykkes at påvirke nogen 
eller noget,” forklarer Kirsten entusiastisk. For hende er én af FoAs primære opgaver at sørge for, at 
medlemmerne har et godt arbejdsmiljø ude i kommunerne og virksomhederne.

En for alle og alle for en
Da Kirsten som meget ung startede på sin første arbejdsplads, et plejehjem, mødte hun på arbejde 
klokken syv om morgenen og fik fri næste eftermiddag klokken 15. Det vil sige, at hun både havde 
dagvagt, aftenvagt og nattevagt – og så dagvagt dagen efter igen. Dengang var det helt normalt. 
Siden da har fagbevægelsen tilkæmpet langt bedre vilkår for sine medlemmer og disse vilkår er det 
vigtigt at værne om, mener Kirsten.

Af Anne Bendix Schrøder

Vi skriver 1973. Kirsten Johansen er nyuddannet syge-
hjælper og efter nogle års arbejde på plejehjem ansæt-
tes hun i hjemmesygeplejen i Odense Kommune. 
siden da er der gået små 35 år, og 58-årige Kirsten 
Johansen er i dag afdelingsformand i FOA Odense. 
dit fagblad sætter fokus på din formand. 
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”Hvis vi ikke kæmper for at bevare den velfærd, vi har 
fået i Danmark, så er jeg bange for, at den måske ikke 
er der, når vi når 20 år frem. Måske kun ti”, forudser 
Kirsten Johansen. Hun ser til daglig en tendens, hvor 
arbejdsgiverne i højere grad efterspørger fleksibilitet hos 
medarbejderne. Men Kirsten vil ikke tilbage til det, der 
engang hed ’delte tjenester’ inden for det offentlige. Her 
mødte man for eksempel klokken syv om morgenen og 
gik hjem, når klokken den var 14, hvorefter man så mødte 
igen klokken 16. 
”Men, hvad skal man lige bruge de to timer på?”, spørger 
Kirsten. 
”Hvis vi ikke passer på det, som vi har fået os tilkæmpet 
og står sammen om at passe på det, så risikerer vi, at 
der kommer nogle arbejdsforhold, som bliver rigtig ringe”, 
frygter Kirsten. Hun mener selvfølgelig, at man skal melde 
sig ind i FoA for sin egen skyld. For at sikre, at man har 
de optimale arbejdsforhold. Men man skal altså også gøre 
det for fællesskabets skyld.
”Jo flere, der trækker på samme hammel, jo større er 
chancen for at få forbedret noget,” fastslår Kirsten.

Udfordringer forude
Lige som resten af landet er påvirket af de kommende 
kommunesammenlægninger, så er FoA det også. 

Lønaftaler, lokalaftaler og MED-aftaler fylder meget, lige-
som harmoniseringen af serviceniveauet i kommunerne er 
en stor udfordring. Kirsten Johansen kan godt frygte, at 
arbejdsgiverne går mere efter den laveste fællesnævner 
end den højeste.
”Det kommer til at påvirke arbejdsmiljøet, som allerede er 
et kæmpe problem i dag. Mange bliver nedslidte, også 
psykisk nedslidte, fordi man slet ikke kan holde til det ræs, 
som arbejdet efterhånden er blevet til. Man skal næsten 
løbe, når man er på arbejde, hvilket gør, at man føler, at 
man ikke får lov til at gøre tingene færdige. Det kan ikke 
nytte noget, at der bliver sagt: ” Du må være fem minutter 
om at hjælpe fru Jensen på toilet.” Men hvad så, hvis det 
tager ti? Så kan det ikke hjælpe noget, at det kun må tage 
fem”, forklarer Kirsten. Hun mener, at hele området, der 
handler om omsorg er blevet markedsgjort.
”At arbejde med mennesker kan i mit verdensbillede 
aldrig blive markedsgjort, som man forsøger i dag med 
minuttyranni”, fastslår Kirsten. og blandt andet derfor 
mener Kirsten Johansen, at der i lang tid fremover vil 
være brug for FoA. 
”Ellers skulle jeg jo gå hjem, hvis jeg ikke troede på det 
– og så meget fritid har jeg altså ikke brug for”, afslutter 
Kirsten smilende.

FOA Odense 
ønsker alle 
medlemmer en 
rigtig glædelig jul 
og et godt nytår.
Kirsten Johansen
afdelingsformand
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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

Dagsorden:

Pkt.  1. Valg af dirigent
Pkt.  2. Valg af 1 delegeret
Pkt.  3. indstilling af hovedbestyrelsesmedlem og suppleant

FOAs A-KASSE - ODENSE AFDELING
afholder ekstraordinært valgmøde

mandag den 27. november 2006 kl. 16.30
Salen, Vesterbro 120, 5000 Odense C  

Kirsten Johansen Lone Nielsen
afdelingsformand a-kasseleder

odense
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kost & Service

Kost- og servicesektoren 
har fået ny næstformand

Anne-Grethe er serviceassistent på ouH, hvor mange vil kende hende som Hovedkøkkenets tillidsrepræsentant, da 
Anne-Grethe har været aktiv tillidsrepræsentant siden 1994. Men Anne-Grethe har for nylig, her i foråret, valgt at søge 
nye udfordringer og er flyttet til et job som serviceassistent i højhuset på ouH. Anne-Grethe havde ikke været mange 
uger i sit nye job, før hun stillede op og blev valgt til sit nye områdes tillidsrepræsentant.

Ligeledes har Anne-Grethe været faglig aktiv i FoA regi gennem mange år. Anne-Grethe har siden 1999 været suppleant 
til bestyrelsen i Køkken- og rengøringssektoren/Kost- og servicesektoren. Anne-Grethe blev ordinært medlem af sektorens 
bestyrelse den 1. august dette år, da vores tidligere næstformand, Jytte Klaja, trådte ud af bestyrelsen og Anne-Grethe, 
som 1. suppleant, trådte ind i bestyrelsen. 
Anne-Grethe er ligeledes aktiv som medlem af Kursus- og aktivitetsudvalget samt som formand for Serviceklubben 
ouH.
Bestyrelsen byder Anne-Grethe hjertelig velkommen og vi ser frem til vores kommende samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Nina Skov-Lauridsen
sektorformand

FOREDRAGET OM HVORDAN 
DU UNDGÅR TANKEMYLDER

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

emnet er: ”Hvad er stress og hvordan 
undgår man stress?” ved psykolog 
Birgitte Bisted

Foredraget er for medlemmer af Kost & servicesektoren og Pædagogisk sektor

tilmelding til Annette østerberg på tlf. 46 97 18 37 senest fredag den 17. november 2006.

Vel mødt!
Nina Skov-Lauridsen og Alice Due

På Kost- og servicesektorens bestyrelsesmøde den 
13. september 2006 fik sektoren valgt en konstitueret 
næstformand – Anne-Grethe Pedersen.

H
U
S
K
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Pædagogisk

RYGNING I 
DAGPLEJEN
Der har hen over sommeren været en vældig debat i medierne om rygning i 
dagplejen og den handler ikke kun om tidspunktet, hvor der er dagplejebørn i 
dagplejehjemmet, for det er der rygeregler for i kommunerne. Nej, det handler om, 
når dagplejebørnene er gået hjem – altså i dagplejerens fritid! 
FoAs pædagogiske sektor har sammen med odense kommunes institutionsafdeling 
nedsat et lille udvalg, som skal fremkomme med ideer til sundhedsfremmende 
foranstaltninger indenfor dagplejen. i det ligger der både forebyggelse, uddannelse 
og måske en skærpelse af rygereglerne i arbejdstiden.
Regeringen vil i oktober fremlægge forslag til en helt ny lov om røgfri miljøer. Lovene 
vil træde i kraft den 1. april 2007 og skal dække følgende hovedområder:

1. offentlige arbejdspladser, institutioner m.v.
2. Det offentlige rum
3. Private arbejdspladser
4. Serveringssteder

Vi håber/tror på, at man vil sammenligne dagplejehjem med beboere på plejehjem 
eller døgninstitutioner m.v. som siger, at den enkelte borgers privatliv skal respekteres 
i eget hjem. Der skal selvfølgelig foreligge en rygepolitik for arbejdstiden i hjem-
met.

indtil	videre	er	der	ikke	ændret	på	rygereglerne	–	de	er	som	de	hele	tiden	
har	været!

Alice Due
sektorformand

Social- og sundhedshjælpereleverne på skolen i odense har kåret Skt. Klemensparkens Plejecenter og 
Hvenekildens Plejecenter til årets praktiksted.
Stederne får hæderen, fordi eleverne vurderer, at praktikvejlederne og det øvrige personale skaber fokus 
på gode læringssituationer. Eleverne lægger især vægt på det gode arbejdsmiljø, der har været med til 
at skabe trygge rammer for de mange øvelsessituationer og nye arbejdsopgaver, som eleverne dagligt 
bliver præsenteret for.
tillykke med udnævnelsen.

Hanne Knudsen
Elevansvarlig

Årets praktiksted

Social & Sundhed 

odense
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Social & Sundhed 

ÅRsmøde i den centRAle  
sOciAl- Og sundhedssektOR
tirsdag den 26. september tog en delegation fra vores 
sektor til det årlige landsmøde i København. Dagen startede 
lovende, idet toget afgik næsten til tiden (kun 3 min forsin-
ket), og solen strålede fra en skyfri himmel. Dagsordenen 
var i hovedtræk: Beretning/status på sektorens arbejde, 
valg af næstformand og fagpolitiske fokusområder.
Der var på forhånd udsendt en meget detaljeret status-
rapport, som blev suppleret med en mundtlig beretning 
- se www.foa.dk. Der var en rigtig god dialog om mange 
forskellige fagpolitiske emner, så det er svært at beskrive 
kort. Men ingen tvivl om at kommunalreformen fyldte rigtig 
meget, forstået på den måde, at nu er det altså lige før 
vores nye virkelighed bliver konkret. Eksempelvis øget 
specialisering på sygehusene, og formentlig væsentligt 
færre sygehuse. Psykiatriens overgang fra primært 
sygehus/amtskommunale institutioner til kommunal 
socialpsykiatri. og ikke mindst kommunernes nye sund-
hedsopgaver/samspillet med sygehusvæsenet. Fælles for 
alle temaer var: Faglighed er nøglen til indflydelse. Altså 
en kraftig understregning af at vores medlemsgrupper 
naturligvis skal være med til at udvikle/videreudvikle de 
nye sundhedstilbud/den nye organisering. Vi skal blot alle 
blive bedre til mere præcist, at fortælle om/beskrive vores 
kompetencer og vores faglige profil!
Valgt som ny næstformand blev 28-årige sektorformand 
Heidi Leen, fra FoA Sønderjylland. Vi kan kun være 
meget tilfreds med valget, idet vi i sektoren selv havde 
indstillet/opfordret Heidi til at stille op. Vi har et indgående 
kendskab til Heidi gennem flere års samarbejde, og er 
derfor ikke i tvivl om at hun besidder de rigtige faglige og 
menneskelige holdninger.

Fokus for den fagpolitiske drøftelse havde ikke over-
raskende også dybe rødder i kommunalreformen. Men 
igen, ikke mere snak om kommunenavne og størrelser, 
men fokus på konsekvenser. Specielt havde vi meget 
fokus på det nye begreb sundhedsaftaler, altså hvad skal 
kommunerne have ansvaret for fremover. Med andre ord, 
der skal laves/godkendes en sundhedsaftale med Region 
Syd og den enkelte kommune inden 1. april 2007. 

Her skal der laves aftaler indenfor 6 lovpligtige områder:
1. udskrivningsforløb for svage, ældre patienter,
2.	 indlæggelsesforløb,
3. træningsområdet (inkl. vedligeholdelsestræning),
4. hjælpemiddelområdet,
5.	 forebyggelse og sundhedsfremme,
6. indsats for mennesker med sindslidelse. 

Det siger næsten sig selv at det vil/skal påvirke vores 
fagområder, uanset om vi arbejder på sygehus, i psykia-
trien eller ældreområdet. Der ligger derfor en stor faglig 
udfordring i at yde indflydelse på de kommunale sundheds-
politikker/sundhedsaftaler. Vel er der tale om nye initiativer 
eller et mere rent snit mellem sygehus og kommunale 
sundhedsopgaver. Men der er også tale om velkendte 
sundhedsopgaver, som vores faggrupper løser i dag. Så 
vores opfordring til ledere og politikere er at: Vi er klar til at 
tage udfordringen op, men så forventer vi også at i stiller 
de nødvendige ressourcer til rådighed! og det inklusive 
tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling!

Hanne, Hans og Erik
Fo
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Er DU MELLEM 16 OG 30 År?
så kom og være med i et fællesskab af unge medlemmer og gør en forskel i FOA Ungdom

Vi har café-møder, hvor vi taler om hverdagens gode og dårlige ting ude fra 
vores arbejdsplads. Og om der er noget FOA kan gøre bedre for os.
eller har du en ide til en aktivitet vi kan lave? så kom.

HVOrNÅr: Sidste torsdag i måneden kl. 16.30 
STED: FOA Odense, Vesterbro 120, 3. Sal 

Jo flere vi er, jo stærkere er vi!

Vi ses
Kontakt Tenna Andersen på 22 128 143 

       Vil du Være 

    med til at gøre 

       en forskel?

odense



beskæftigelsesvejleder Jane 
haupt havde d. 1. juli 2006 
været ansat i 25 år i Odense 
Kommune. Jane er tillige til-
lidsrepræsentant. 

Kollegerne ønsker tillykke

(Denne hilsen skulle rettelig have 
været bragt i ”Nyt fra FOA Odense 
nr. 5”, men den var desværre 
smuttet ud. Redaktionen beklager.)

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

social- og sundhedshjælper 
birthe hansen havde d. 19. 
oktober 2006 været ansat 
i 25 år i Odense Kommune. 
birthe er på nuværende tids-
punkt ansat i Kalør-gruppen. 

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
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på marienlystcentret, 
Windelsvej 13�, 
�000 odense C

Billetter:
VOKSEN kr. 50,- 
inkl. kaffe og brød

BørN kr. 30,- 
inkl. 1 sodavand & 1 pølse m. brød

børn under 15 år får udleveret en godtepose 
(udleveres kun samme dag).

billetter sælges fra FOA, Vesterbro 120, Odense
fra den 22. november – 7. december 2006, 
begge dage inklusive – i åbningstiden 
(bemærk vores åbningstider på side 2).

P.a.v.
Kirsten Johansen
Afdelingsformand 

       Vil du Være 

    med til at gøre 

       en forskel?

JULETræSFEST
Onsdag den 27. december 2006
kl. 15.30 - 18.00
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DE STrESSEDE 
DANSKErE
af Finn Jeppesen, medlem af FoA odense

Flere og flere danskere føler stress i hverdagen, og mange 
føler sig især stresset på arbejdet, hvilket ofte fører til sy-
gefravær af kortere og længere varighed. Ja nogle bukker 
endog helt under for stressen og vender aldrig tilbage til 
arbejdsmarkedet.

Det er ret tankevækkende, men hvor tit tænker vi danskere så over hvordan vi håndterer 
hverdagen?

Det er nemlig ikke kun arbejdsmarkedet, der bærer hele skylden for at vi i stigende grad 
føler stress, men det er ofte den enøjede undskyldning Hr. og Fru Danmark har, når de føler 
sig stressede, hvilket også er det nemmeste, for på den måde har man frasagt sig ethvert 
ansvar for ens eget liv.

Vi kan på den måde også fortsætte med at dyrke det helligste vi har, nemlig vores ophøjede 
ret til at beklage os.

Jeg prøver ikke at anfægte at arbejdsmarkedet er en ”stressmagnet”, men ”humlen” i 
hele problematikken er, at vi allerede er ”svækkede” inden vi møder op på arbejdet. Vores 
privatliv er så tæt pakket af gøremål, at vi ikke kan overskue hverdagen.

Hvad gør vi ved problemet? Først og fremmest bruger vi en masse energi på at finde 
”syndebukke”, hvor vi i stedet burde tage vores levevis op til ny vurdering. Først når vi 
begynder at se tilværelsen i ”bred format” vil vi opdage, at der faktisk er en del vi kunne 
gøre anderledes i privatlivet, så hverdagen blev mindre stresset. Når det sker bliver vi de 
styrende i stedet for de styrede. Det er vores holdning til os selv og omgivelserne, der gør 
os sårbare, fordi vi forventer at andre skal løse vores problemer.

Med den holdning vil vi aldrig være i stand til at flytte nogle af de rigtige ”tunge sten”. Reelt 
gør vi altså intet ved stress-problemet, fordi vi dybest set er så overbeviste om at ”andre 
er skyld i”, at vi er stressede.

At håbe på at arbejdsmarkedet fremover bliver mindre stressende, er det rene selvbedrag, 
men muligheden for en mindre stresset hverdag er til gengæld en realitet i det øjeblik, vi 
forstår vigtigheden af at tænke anderledes. En af de ting vi skal lære er, at være ”til stede i 
nuet”. Vore tanker kredser hele tiden om ”vigtigere” gøremål inde i fremtiden. Det er der ikke 
noget mærkeligt i, for det er sådan vi er opdraget. Vi lærer fra helt små at ”glemme” selve 
nuet, og i stedet sætte fokus på noget, som vi forventer skal ske, end det der netop sker.

Vi har også lært, at de store begivenheder betyder mest, men dem er der bare så få af, at 
vi negligérer de små øjeblikke, som der er flest af, og som vi skal have til at fylde mere i 
vores måde at tænke på. Vi skemalægger vores liv fra A til Z, hvilket ikke nødvendigvis er 
det samme som at planlægge det.

Vi skal unde os selv at falde i fordybelse, og lade være med at betragte det som noget 
uvæsentligt. Det er ikke en ”tilstand” vi kan tillade os at gemme væk til vi bliver gamle, selv 
om alle undersøgelser viser at det skal vi nok blive.
Vi er tvunget til at foretage en ”metafysisk” revolution, vi har faktisk ikke råd til kun at 
overveje det.

læserbrev:odense
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Hvornår	har	
du	sidst	talt	
med	din	
pensions-
rådgiver?

Anja 
Jespersen

Anja Jespersen kan hjælpe dig med 
alt omkring din pensionsordning og de 
muligheder, du har i Pen-Sam Liv.
Du kan træffe Anja Jespersen her på 
afdelingens kontor i odense den
anden og fjerde torsdag i hver måned 
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 
til 16.00.
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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  l  tlf.: 46 97 18 00  l  Fax: 46 97 18 01  l  E-mail: odense@foa.dk

Klip her!

Du kan nå det endnu…

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	10.	november	2006

Hold	
07	2505EDB 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 
 – uddannelsesafdelingen
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 
 – uddannelsesafdelingen
Underviser: AoF
Tilmeldingsfrist:	Senest	12.	december	2006

Hold	
07	2503

Engelsk – Niveau 2

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	10.	november	2006

Hold	
07	2506	

Cpr. Nr.: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:       By: 

tlf.: 

Stilling: 

Kursusnavn:  nr.: 

Kursusnavn:  nr.: 

Kursusnavn:  nr.: 

Medlem af FoA: JA NEJ Jeg vil gerne indmeldes

Jeg kunne tænke mig at deltage i følgende kurser/arrangementer

odense
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efterår – vinter 2006
Torsdag	den	9.	november	kl.	13.30	
på	Tolderlundsvej	7.
Vi ved heldigvis ikke, hvornår lyset brænder ud for vores 
nærmeste, men vi ved at der er en række spørgsmål, 
vi i givet fald skal tage stilling til. Bedemand Erik Skree vil 
komme og svare på spørgsmål.

Torsdag	den	23.	november	
(ikke mandag som annonceret i det udsendte program) 
afholder vi bankospil. Vi mødes kl. 12.30 med vores 
medbragte mad.

på bestyrelsens vegne
therese Rasmussen

Seniorklub D

vinter 2006-2007
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.

9/1	 kl.	10.00 
Starter vi med kaffe og rundstykker.

16/1	 kl.	12.00 
Nytårskur.

Ret til ændringer forbeholdes.

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

Seniorklub H

KLUBBErNE INFOrMErEr

kære medlemmer i klub oUH

Klubben befinder sig i en kritisk situation lige nu, og vi i bestyrelsen appellerer til jer om at hjælpe og bruge jeres 
indflydelse.  
til næste generalforsamling kommer vi højst sandsynligt at til at mangle 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Da 
manglen på ovenstående personer vil være meget problematisk, kunne alternativet være at lukke klubben.
P.g.a. ydre omstændigheder kan næstformanden ikke overtage formandsposten, som det var planen, så formand 
Johnna Henriksen kunne stoppe. Johnna Henriksens gode hjerte, som banker vildt for klubben, har derfor indvilget i at 
genopstille, med håbet om, at der var nogle nye evt. yngre kræfter, der havde lyst til at lægge deres kræfter i klubben 
- og gerne en/nogle, der kunne tænke sig at overtage formandsposten indenfor de næste par år.

Hvis	i	ønsker	at	klubben	fortsætter,	så	mød	op	til	generalforsamlingen	d.	1.	marts	2007.											
Og	overvej	meget,	om	det	ikke	lige	er	DiG	klub	OUH’s	bestyrelse	har	brug	for.

Venlig hilsen 
Klub ouH’s bestyrelse

klub ouH
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Du hjælper andre, 
vi hjælper dig

vigtig meddelelse til alle 
vore medlemmer
Gode	kollega
Hver gang der sker ændringer i dit telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse, arbejdstid, skift af arbejdsplads 
eller klub bedes du meddele det til os på nedenstående blanket.

Udfyld altid med navn og cpr.nr. 
øvrige felter udfyldes kun, hvor der er sket ændringer.

Navn:   Arbejdsplads:  

Cpr.nr.:   Arbejdsplads-adresse:  

tlf.nr.:    

Mailadresse:   Arbejdstid pr. uge:  

   Stillingsbetegnelse: 

   Klub:  

   Dato for ændring:  

   underskrift: 

h U s K

Riv ud og send: 
FoA odense, Vesterbro 120, 
Postboks 905, 5100 odense C

Gule ærter og terningspil

Der serveres gule ærter til 50 kroner, derefter terningspil. Husk en pakke til ca. 25 kroner.
Tilmelding	senest	24.	oktober	til	edith	på	tlf.	65	31	50	01.	

Seniorklub n

Tirsdag den 7. november 2006, kl. 11.30 på strandvænget

Julehygge

Vi starter med en let juleanretning. Derefter bliver der underholdning med musik og oplæsning af juleeventyr.
Tilmelding	senest	7.	november	til	edith	på	tlf.	65	31	50	01.

Tirsdag den 28. november 2006 kl. 13.00 på birkhovedvej 1

Fælles julearrangement på Marienlystcentret. invitationen kommer fra FoA odense.

Venlig hilsen
Edith Rasmussen

Tirsdag den 5. december 2006

Fælles julearrangement

odense
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Vindere	af	krydsen		

i	nr.	4	2006

Tove Nielsen

Ellen Madsen

Hans Torben Pedersen

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	30.	november	2006
Send krydsen til:
FoA - Fag og Arbejde · Vesterbro 120, postboks 905 · 5100 odense C
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afsenderadresse:
FOA Odense
Vesterbro 120
Postboks 905
5100 Odense C

id-nr. 42429

e l e K T r O n I s K 
A b O n n e M e n T 
P Å  b l A d e T
Hvis du ønsker at modtage bladet elektronisk via mail, i stedet for papir-
udgaven, 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 
fødselsdato, samt at du ønsker at tilmelde dig bladet elektronisk).

OBS!
er du blevet opsagt, 
overvejer du at sige 
din stilling op eller gå 
på efterløn, så kontakt 
altid FOA Odense 
for råd og vejledning. 

 

hvis I ønsker besøg af FOA på jeres arbejds-
plads, så kontakt tillidsrepræsentanten eller 
FOA Odense og aftal nærmere.

Vigtig meddelelse til alle,  
der ændrer arbejdstid
Du skal være opmærksom på at kontakte os, hvis du ændrer 
arbejdstid – f.eks. hvis din ugentlige arbejdstid bliver mere end 
30,00 timer pr. uge, da du så har pligt til at være fuldtidsforsikret  
i A-kassen.

Er du i tvivl om din forsikringsstatus, er du naturligvis velkommen 
til at rette henvendelse til en sags-behandler i vores medlems- 
administration.


