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ARt ikEl :
Legestue med  
luksusudsigt
For enden af Tværgade i Kerteminde  
ligger der en lille perle i form af  
en nyrenoveret legestue

Farvel til Grønland
Året er gået, og Anne-
Mias orlov er udløbet. Det 
er tid at gøre status over 
opholdet i Nuuk og kigge 
på, hvad hun har fået med 
i bagagen deroppefra. Læs 
den sidste rejsebeskrivelse 
fra Grønland på side 12.
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FOA Odense
Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00

Åbnings- og telefontider 
Mandag 11.00 – 15.30
tirsdag 11.00 – 15.30
Onsdag 11.00 – 15.30
torsdag 13.00 – 16.30
Fredag 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
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

Grafisk produktion: KreativGrafisk

Forsidefoto: Niels Nyholm

Å b n I n g s T I d e r

Odense

3 LEDER

4 CAFéMøDE oM syGEMELDiNG

5 GENERALFoRsAMLiNG i FoA oDENsE 

6-7 LEGEstuE MED LuKsusuDsiGt  

8 EVENtyRLøbEt 

9 FoA KoRt Nyt  

10-11 FoKus På NæstFoRKViNDEN i oDENsE

11 ER Du PRiVAtANsAt? 

12-15 FARVEL tiL GRøNLAND

16 MøD hosPitALsKLoVNEN LuLu 

16 MøDE FoR ANsAttE i FLEKsJob

17 PæDAGoGisK 

17 tEKNiK & sERViCE

18-19 soCiAL & suNDhED

20-21 Kost & sERViCE

22 FoA uNGDoM

23 KostVEJLEDNiNG/VæGtKoNtRoL

24-30 KLubbERNE iNFoRMERER

31 KRyDsoRD

Materiale sendes enten pr. e-mail til odense@foa.dk eller 
med post til FOa Odense, vesterbro 120, Postboks 905,  
5100 Odense C, att. Charlotte list.

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.

Eftertryk kun tilladt efter særlig tilladelse 
med kildeangivelse.

deadlineS 2007

stof/annoncer til: April Juni sep. Nov. Jan. 08
indsendes: 20. feb. 20. april 20. juli 20. sep. 20. nov.
bladet hos medl.: 1. april 1. juni 1. sep. 1. nov. 1. jan

Odense
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Kommunalreformen er nu en realitet og siden 1. januar 
har FOA Odense dækket 5 af de nye storkommuner 
og den del af regionen, der geografisk ligger indenfor 
dette område: Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn 
og Assens.

Vi siger velkommen til alle medlemmer, som er tilflyttet Odense  
afdeling fra Årup, Søndersø og Bogense.

Før nytår var vi nået et godt stykke ad vejen i forhold til aftaler i de nye kommuner. 

MED-aftaler var indgået, personalepolitikker blev drøftet i arbejdsgrupper, forhåndsaftaler er også flere 
steder indgået. strukturen for tillidsvalgte blev drøftet, men der er fortsat mange løse ender, og det er 
vores opfattelse, at det vil der blive ved at være i et stykke tid  endnu.

Vi står derfor overfor mange udfordringer i det nye år.

Vi tror i FoA, at etableringen af de nye storkommuner og regionerne vil komme til at betyde meget i den 
offentlige sektor, i forhold til ændrede styreformer, så som frit-valgs-ordninger, kontraktstyring, udlicitering 
og selveje. 

snævre økonomiske rammer fremmer tanken om at løse opgaverne andre steder end i offentligt regi.
Det vi kalder markedsgørelse af den offentlige sektor er rykket tættere på. Mange politikere vil vælge at 
sætte fokus på økonomi i stedet for kvalitet og behov.

Men skal vi bevare vores velfærdssamfund, og skal FoAs medlemmer sikres ordentlige løn- og ansættelses-
forhold og et godt arbejdsmiljø, så skal det være muligt at løse velfærdsopgaverne med fokus på 
kvaliteten i opgaverne – og ikke med fokus på snævre økonomiske rammer. Markedsgørelsen vil ændre 
de grundlæggende værdier, som vores velfærdssamfund bygger på.

Vi vil gerne være med til at udvikle velfærdssamfundet og vil derfor nøje følge, hvad der sker i både 
kommuner og regionen.

Det er ikke afgørende, hvad den enkelte styreform hedder, men derimod hvilke konsekven-
ser den har for brugeren og for medarbejderne. Vi vil lægge vægt på øget kvalitet, 

bedre arbejdsmiljø, medinddragelse og fastholdelse af det politiske ansvar.

Vi vil gøre det i samarbejde med de tillidsvalgte, som er en vigtig del af den 
debat, der kommer til at foregå om den fremtidige offentlige sektor.

Kirsten Johansen
afdelingsformand

Så har vi atter taget  
hul på et nyt år –
GODT NYTÅR TIL ALLE!

 



4 N R .  1  |  F E B R U A R  2 0 0 7

Er du sygemeldt…
eller har du en kollega der 
skal have et ”praj” om det 
nedenstående tilbud…?
…Vi indbyder til cafémøde på FOA på Vesterbro 120, Odense

tirsdag den 6. marts 2007, 
klokken 11.00 – 13.00
På mødet vil vi kort orientere om de forhold du, som sygemeldt, skal være opmærksom på i forhold til 
sygedagpengelovgivningen. Vi vil også gennemgå dine muligheder i forbindelse med raskmelding, 
hvad enten du er ledig eller i beskæftigelse. Afdelingen byder på en forfriskning under mødet.

tilmelding skal ske senest den 1. marts 2007 til:
Anne Mette stålgren på telefon 46 97 17 76 eller mail: mest025@foa.dk 
eller helle secher på telefon 46 97 18 24 eller mail: hse025@foa.dk

Eller nedenstående kupon kan indsendes til FoA, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 odense C.

✁
❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage i cafémøde 
for sygemeldte, tirsdag den 6. marts 2007, 
klokken 11.00 – 13.00.

Cpr. nr.:

Navn:

Adresse:

telefonnummer:

Jeg er:
❏ Ledig   ❏ I job

indsendes til FoA, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 odense C, att. Anne Mette stålgren/helle secher

Afdelingen forbeholder sig ret til aflysning, såfremt der er få tilmeldte.

Med venlig hilsen

 Anne Mette stålgren helle secher Jørgen borup
 Fuldmægtig, oAA socialrådgiver Faglig sekretær
 

Odense



N R .  1  |  J A N U A R  2 0 0 6     �    

afholder generalforsamling
tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.00

FOA – ODENSE AFDELING

Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C
– der startes med spisning kl. 18.00

daGSOrden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af dirigenter
4. Godkendelse af dagsorden
5. beretning
6. Regnskab 
7. indkomne forslag 
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg:
  a. næstformand 
  inge Grønbech modtager genvalg 
 b.  Faglig sekretær 
  Jørgen borup modtager genvalg 
 c. Faglig sekretær
  bent hansen modtager genvalg
 d. valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  birgit Krogaard modtager genvalg
  Karin Petersen modtager genvalg 
  bo V. Jørgensen modtager genvalg
  helle heilmann modtager genvalg
 e. 1 bestyrelsesmedlem (1 år) Vakant
 f.  Bilagskontrollant 
  hanne Lenskjold modtager genvalg  
 g. Bilagskontrollantsuppleant Vakant 
 h. Fanebærer bent hansen modtager genvalg
10. Valg af statsautoriseret/registreret revisor
11. Afslutning

indkomne forslag under pkt. 7, 8, 9 og 10 skal, i henhold 
til afdelingslovenes § 6 stk. 2, skriftligt være afdelingen i 
hænde senest tirsdag den 10. april 2007 kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen i 
åbningstiden, eller efter aftale, skriftligt afgives stemme 
fra 4 hverdage før generalforsamlingen til generalforsam-
lingsdagen kl. 12.00 (18/4 – 24/4 kl. 12.00). 

Regnskab kan afhentes i afdelingen fra den 10. april.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Johansen
afdelingsformand

Der vil være mulighed for at deltage i spisning, som 
starter kl. 18.00. Dette kræver tilmelding på tlf. 46 97 
18 00 eller www.foa.dk/odense senest tirsdag den 
17. april. til selve generalforsamlingen, som starter kl. 
19.00, kræves ikke tilmelding.
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Legestue med 
luksusudsigt

”hold da op, hvordan kan det nogensinde blive til et lege-
stuehus,” ler dagplejer Conny Rasmussen, da jeg spørger 
hende om, hvad hun tænkte, da hun første gang så huset. 
Dengang var huset stadig et gammelt rensningsanlæg, og 
der skulle da også gå omkring et år og bruges 1,6 million 
kroner, før  rensningsanlægget i oktober 2006 stod færdigt 
som et legestuehus.

Beliggenhed, beliggenhed,  
beliggenhed
”i skulle være kommet en dag, hvor solen 
skinnede i stedet for,” byder Else Lambæk 
min fotograf og mig velkommen. hun er dag-
plejeleder i Kerteminde Kommune, og jeg vil 
da også give hende ret. uden for legestuens 
varme rammer raser efterårsstormen. Det er 
som om, at den ikke kan beslutte sig for, om 
den vil blæse i den ene eller anden retning. 
Fra legestuehusets store glasparti kan man 
20-30 meter fremme se, at havet i dagens 
anledning har valgt at vise tænder. 

”Gider i lige tage dem her på?” spørger dagplejelederen 
og refererer til nogle blå plastikovertræk til vores sko.  
selvfølgelig vil vi det. imens jeg står og bakser med at få 
det ene plastikovertræk ud over min højre støvlespids, 
kigger undrende små barneøjne på min gøren. 

Legestuen ”søstjernen” ligger vidunderligt tæt på havet, 
og den har samtidigt et stort grønt område med masser 
af udfoldelsesmuligheder for børnene. 

”Den lille jordvold derude ser måske ikke ud af meget, 
men børnene elsker den,” fortæller Else Lambæk, mens 
hun peger ud på den cirka en meter høje græsbeklædte 

jordvold. hun forklarer, at børnenes leg på jordvolden er 
med til at styrke deres motorik, hvilket er meget vigtigt 
for små børn. 

Min fotograf ærgrer sig over vejret. Det ville have været 
godt med nogle billeder af legende børn på en jordvold eller 
nede ved vandet i solskin. Jeg giver ham ret. Måske havde 
vi så også sluppet for de drilske blå plastikovertræk, hvis 
solen havde skinnet, tænker jeg med et smil på læben.

Et herligt hus
stedet fungerer sådan, at den dag, hvor et barn skal i 
legestue, så afleverer forældrene barnet i legestuen i stedet 
for hjemme hos dagplejeren. børnene er fra nul til to år.
”Der er nogen hernede hver dag. om mandagen bruger 
kommunens sundhedsplejerske huset til en mødregruppe, 
men de andre fire dage er der dagplejegrupper fra hele 
kommunen hernede på skift,” forklarer Else Lambæk. 
Grupperne er i legestuen en eller to gange om måneden, 
og det åbner op for nogle muligheder. 

”sådan en samling gør det 
muligt at give nye input til 
flere på samme tid. Vi har 
for eksempel en kampagne 
i gang, hvor vi får en ergote-
rapeut her ned i legestuen, 
som skal give dagplejerne 
anvisninger på, hvordan de 
kan lave fornuftige løft og på den måde passe på sig 
selv,” fortæller en stolt dagplejeleder. Det er Elses klare 
opfattelse, at arbejdsmiljøet forbedres af sådan nogle tiltag, 
og hun er samtidig overbevist om, at dagplejerne også får 
andre gode ting ud af at mødes i legestuen.

Af Anne bendix schrøder

For enden af Tværgade i Kerteminde ligger der en lille perle. Ikke en perle i 
ordets egentlige forstand, men en perle i form af en nyrenoveret legestue. 
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Odense
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”stedet giver dagplejerne noget kollegialt. Når de er her, så 
har de ikke ’bare’ et hjemmegående husmorjob. De er i en 
ansættelse ligesom alle mulige andre på arbejdsmarkedet, 
og det tror jeg, at dagplejerne får en stærkere fornemmelse 
af ved at mødes her,” siger dagplejelederen.

imens jeg sidder og taler med dagplejelederen, iagttager 
jeg ud af øjenkrogen dagplejerne i deres arbejde. Deres 
smil og glade omgang med hinanden og børnene tyder 
på, at selv om dagplejelederen normalt ikke har sin vante 
gang i legestuehuset for enden af tværgade, så har hun et 
meget godt indblik i, hvordan dagplejerne trives i huset.

Det sociale betyder noget
i legestuens topmoderne og rengøringsvenlige køkken 
sætter jeg mig ned sammen med Conny. hun er 58 år 
og har været dagplejemor i ti af dem. oprindeligt er hun 
kontoruddannet, men det lyser ud af hende, at hun trives, 
når hun arbejder med børn. specielt når det foregår i 
legestuen for enden af tværgade i Kerteminde. 

”Jeg glæder mig hver gang, vi skal herned. børnene elsker 
det også,” fortæller Conny, mens hun smiler. to gange om 
måneden mødes Conny med andre dagplejere i legestuen, 
og det er vigtigt for hende. 

”her kan vi også sparre med hinanden omkring børnene, 
få hjælp og gode råd til, hvordan man kan tackle forskellige 
situationer,” siger hun. Det sociale aspekt betyder også 
meget for Conny:

”Når børnene sover til  middag, så får vi den der hyg-
gestund, hvor man kan sidde og snakke lidt med et 
voksent menneske. Det har vi brug for,” siger Conny og 
fortsætter: 
”selvfølgelig siger vi hej til forældrene om morgenen og 
farvel om eftermiddagen, men det er godt med lidt mere 
voksenkontakt,” påpeger hun. 

”Vi arbejder jo normalt mange timer alene hver uge. Cirka 
48 timer. så er det meget rart at komme ud og snakke lidt 
længere tid med nogle voksne mennesker et par gange  

 
 
 
 
om måneden,” understreger 
Conny, og det kan jeg kun 
nikke forstående til. 

Ingen forringelse 
forude
Vinden raser stadig uden for, efter jeg har talt med 
Conny. hun har nu efterladt et indtryk af, at dagplejerne i 
Kerteminde Kommune har det godt. ifølge hendes leder, 
så vil de også have det sådan efter kommunesammen-
lægningen i januar: 

”Jeg tror ikke, at kommunesammenlægningen kommer 
til at berøre det her sted, fordi vi har lignende steder i de 
to andre kommuner, som vi lægges sammen med,” siger 
dagplejeleder Else Lambæk og tilføjer: 
”Men denne her vil jo altså stadig være flagskibet,” ler hun. 

Med den bemærkning i baghovedet siger jeg tak for i dag 
og begynder min kamp med at få de blå plastikovertræk 
af mine støvler. børnenes opmærksomhed rettes for en 
stund igen mod mig. Jeg smiler til dem, men nærmest 
for sent. Deres opmærksomhed er allerede tilbage på 
deres farvestrålende legeredskaber og opmærksomme 
dagplejere.

udenfor raser vinden stadig, og på vej ud ad døren tænker 
jeg for mig selv, at selv om flagskibet ikke skal ud at sejle, 
så ville det nu alligevel være meget rart for alle, hvis vinden 
gad at lægge sig. Der var virkelig varmt og rart i legestuen 
for enden af tværgade i Kerteminde.

Det lyser ud af Conny 
Rasmussen, at hun trives, 
når hun arbejder med børn.

Daglig leder Else Lambæk kan også trøste, 
når legen bliver lidt for vild.
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start/mål: ved odense idrætspark kl. 10.30 for 10 km 
- kl. 11.15 for 5 km.
Deltag i FoAs store motionshold på 5 km eller 10 km 
sammen med kolleger, venner og familie.

Deltagerne i tidligere løb får startnummer efter sidste 
års løbsnummer.
Førstegangsdeltagere starter fra gruppe 3, hvor alle 
kan være med.

Medlemmer deltager gratis  
Pris for ikke medlemmer for børn 0-8 år 50 kr.
 for børn 9-14 år 100 kr.
 for alle fra 15 år 135 kr.

alle får en FOa bluse, billetter til 2 pølser og 2 øl/vand, 
løbsnr. og startkort ved FOa standen fra kl. 09.30. 
Kvittering skal medbringes.
Startkort og bluser skal afhentes inden kl. 10.30.
Udlevering af pølser og øl/vand stopper kl. 14.30

Tilmelding og betaling 
senest onsdag den 16. april 2007 
kl. 15.00 til FOA Odense, Vesterbro 120, 
Odense tlf. 46 97 18 00.  

FoA medlemmer, der ønsker at være tilskuer til løbet, kan 
ved henvendelse i afdelingen - senest den 16. april 2007 
- få udleveret billetter til 2 pølser og 2 øl/vand.

Gem denne side!

Eventyrgruppen de 3 FoA afdelinger på Fyn

oplysning om underholdning vil fremgå af opslag i 
næste nr. af Nyt fra FoA odense.
Dit løbenummer er dit adgangskort til koncerten.

De � FOA afdelinger på FYN

EVENTYRLøBET
Kr. HiMMelFartSdaG tOrSdaG den 17. Maj 2007

Tilmelding til Eventyrløbet 2007
bluserne fås i størrelserne 4/5 år - 7/8 år - 12/14 år - s - M - l - Xl og XXl

Obs Obs Obs - det er vigtigt at alle rubrikker er udfyldt for hver deltager.

tilmelding og betaling skal ske til FOA-Odense, Vesterbro 120, �000 Odense C
senest mandag den 1�. april 2007 kl. 1�.00

Betaling skal ske senest den 16. april 2007 - ellers tilmeldes der ikke til løbet.

	 X	 Fødselsdato	 Navn	 Adresse	 Post	nr.	 By	 5	km	 10	km	 Str.	 Løbenr.	 Betalt		
	 medlem	 dag/md./år	 	 	 	 	 	 	 T-shirt	 2006	 dato

✁

Udfyldes 
af afd.

Odense
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hjemmehjælper  
Yvonne rasmussen, har  
d. 4. januar 2007 været ansat 
i Odense Kommune i 25 år. 

Kollegaerne i risinghaven 
ønsker tillykke med jubilæet. 
håber du må få en god dag. 

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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Dine dæmoner
af Finn Jeppesen

Jeg ser dem plukke fjerene

af din smukke svanekrop.

Jeg ser dem, dine dæmoner.

Jeg kender deres falske tunger,

deres gang i samlet trop,

altid i flok, som kujoner.

gode kollegaer fortjener anerkendelse. 

Men i hverdagen er der måske ikke så 

meget tid og overskud til at give udtryk 

for det. Fremover får du muligheden 

gennem ”nyt fra FOA Odense”.

har du en helt enestående FOA-kollega, 

der gør det til noget særligt, at komme 

på arbejde? så skriv til os med 

en god begrundelse for, hvorfor han/

hun fortjener en ekstra anerkendelse.

Vi kommer på besøg på arbejdsplad-

sen, så den udvalgte kollega kan få 

overrakt 3 flasker vin, og vi kan tage et 

billede til det næste nummer af ”nyt fra 

FOA Odense”.

Udfyldes 
af afd.

FOANERkENDELsEN
skriv til FoA odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 
5100 odense C, mærk kuverten ”FoAnerkendelsen”. 
Eller e-mail til odense@foa.dk. 

både du og din kollega skal være medlem af  
FoA odense, så husk at skrive dit fulde navn og 
telefonnummer + din kollegas fulde navn.

FOANERkENDELsEN
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I dette nummer af dit 
medlemsblad sættes fokus 
på 53-årige Inge grønbech. 

siden 1979 har hun været 
fagligt aktiv og brænder  

i dag lige så meget for  
fagforeningsarbejdet, som 
hun gjorde dengang. Inge 

grønbech er din næst-
formand i FOA Odense.

Af Anne bendix schrøder
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”Jeg har altid syntes, at fagforeningsarbejdet er interessant, 
fordi fagforeninger er med til at sørge for, at medlemmerne 
har nogle ordentlige forhold at arbejde under,” siger inge 
Grønbech. 
Det, der i sin tid fik hende ind i fagforeningsarbejdet, var en 
oplevelse, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved retten 
til at have barnets første sygedag. 
”Det blev jeg simpelthen så sur over. Min daværende chef 
mente, at jeg godt kunne køre fra et barn med 40 grader i 
feber for at tage et par morgenplejere,” siger inge Grønbech. 
siden da har inge Grønbech arbejdet for et bedre arbejds-
miljø. Det har hun efterhånden beskæftiget sig med i 19 ud 
af de 21 år, hvor hun har været i fagbevægelsen.

Variation i hverdagen
til daglig er inge Grønbech en del af  ledelsen i  FoA 
odense. her er hun sammen med formanden og en 
personaleleder med til at efterleve de politikker, som 
bestyrelsen har vedtaget. 
hendes primære opgave er dog at varetage formandens 
opgaver, hvis denne er ude af huset, samt uddannelse 
af tillidsfolk. Ellers beskæftiger hun sig blandt andet med 
medlemsorganisering, introduktion af nyvalgte tillidsfolk og 
afvikling af FoA odenses årlige konference for tillids- og 
sikkerhedsrepræsentanter. Det betyder nu ikke, at inge 
Grønbech ikke er fleksibel.
”Jeg kan sagtens gå ind og give en hjælpende hånd med, 
hvor der er brug for det. Jeg har jo arbejdet med mange 

forskellige typer af fagforeningsarbejde, og på den måde 
er jeg sådan lidt allround,” siger inge Grønbech.

Tæt kontakt med medlemmerne
Men selvom inge Grønbech har en masse faste og vig-
tige ansvarsområder, så prioriterer hun henvendelser fra 
medlemmer allerhøjest.
”hvis et medlem pludselig kommer og har brug for hjælp, 
så skal medlemmet hjælpes her og nu. Medlemmet skal 
ikke bare sendes af sted igen med en besked om: ”Kom 
igen på torsdag i næste uge,” fordi man har planlagt at 
lave noget andet den dag. Nej, så er det altså nu, at 
medlemmet skal hjælpes,” siger inge Grønbech bestemt 
og fortsætter: 
”FoAs fornemmeste opgave er at være der, når medlem-
merne har brug for os.”  
i jobbet som næstformand er det vigtigt at være bevidst 
om, hvorfor man sidder der.
”Det gør jeg jo for at ville medlemmerne det bedste, og 
samtidig er det i hvert fald vigtigt for mig, at man ikke 
glemmer sine rødder, og hvor man kommer fra. Altså, man 
skal ikke glemme, hvorfor fagbevægelsen blev skabt,” 
konkluderer næstformanden. 

Nye tider og nye udfordringer
selv om arbejdsforholdene i dag er langt bedre end ved 
fagbevægelses start, så mener inge Grønbech, at der er 
lang vej igen.

FOKuS pÅ  
NæSTFORKVINDEN  
I FOA ODENSE

Odense
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 Overenskomst 
på det private område 2007

navn:  

Cpr.nr.:  

tlf.nr.:  

arbejdsplads:  

Stilling:  

dato for ansættelse:  

arbejdstid pr. uge:  

sendes til FoA odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 
5100 odense C, att. Fællessekretariatet senest den  
31. marts 2007.

✁

I 2007 skal der indgås nye over-
enskomster for privatansatte. 
Det er derfor vigtigt, at alle, som 
er ansat i private virksomheder, 
er rigtigt registreret i vores EDB-
system, når overenskomsten 
skal sendes ud til urafstemning.

Hvis du er ansat i et privat firma og ikke har fortalt 
os det, beder vi dig udfylde nedenstående blanket 
og sende den til os. Du kan også vælge at sende os 
en mail på odense@foa.dk eller bruge den elektroniske 
blanket på www.foa.dk/odense.
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2007 

Jeg er ansat i et privat firma 

”Når jeg kigger ud på vores arbejdsmarked, så er der stadig 
folk, der slides ned, fordi arbejdsforholdene derude ikke er 
i orden,” siger hun. ifølge hende, så er det bare nogle nye 
opgaver, som fagbevægelsen står overfor i dag. 
”Man bliver stresset, fordi alting bliver ændret og ændret. 
og man bliver presset mere og mere til at arbejde oftere 
og oftere”, fortæller inge Grønbech, der ikke regner med, 
at presset på medlemmerne bliver mindre i forbindelse 
med kommunesammenlægningen. 
”Det bliver et af de områder, som jeg er meget nervøs for, 
der kan stresse vores medlemmer rigtig, rigtig meget,” 
siger næstformanden bekymret. hun påpeger, at der for 
manges vedkommende røg et mangeårigt arbejdsfælles-
skab den 1. januar i år, hvilket man ikke skal bagatellisere 
betydningen af. inge Grønbech mener, at arbejdsgiverne 
her har et ansvar.
”Lederne bør skoles i, hvordan de opfanger signalerne, 
hvis de har en medarbejder gående, som begynder at få 
det skidt,” siger hun og antyder, at hun regner med, at 
FoA får travlt i 2007. 

uvisse opgaver i fremtiden
”Fremtiden kan man ikke planlægge sig fuldstændig ud 
af,” mener inge Grønbech. Der er selvfølgelig nogle affødte 
opgaver i forbindelse med kommunalreformen, så som 
samkøring af forhåndsaftaler i forhold til nye lønaftaler og 
vilkårsbetingelser for tillidsvalgte, som fagforeningen står 
med, forklarer næstformanden. 
Men hvordan arbejdsopgaverne ellers kommer i forhold 
til kommunalreformen, det tør hun ikke sige noget om. 
inge vil dog gerne indskyde, at erfaringen viser ved andre 
ændringer, som kommunerne har lavet, at der går en vis 
periode inden effekten af omstillingerne viser sig. 
”som medarbejder har man et eller andet i sig, hvor 
man siger: ”Det her skal vi have det bedste ud af. her 
skal vi virkelig gøre en indsats,” og så er det først på et 
senere tidspunkt, at frustrationerne kommer, forklarer 
næstformanden. hun vil dog ikke spå om, hvornår FoA 
kommer til at mærke noget til problemerne.
”På et eller andet tidspunkt, så kommer der en reaktion 
over, at man skal arbejde anderledes end man er vant til. 
Men, om det kommer, når vi er ude af første kvartal i 2007 
eller først i 2008, det ved vi jo ikke”, smiler inge.

Ilden lever stadig
i januar 2007 har inge Grønbech været næstformand i FoA 
odense i to år. Lige fra hun i 1985 trådte ind ad døren, 
som faglig sekretær var hun klar over, at jobbet ikke er 
et helt almindeligt 9 til 16-job. Men hun trives. Alligevel vil 
hun gerne indrømme, at det kræver et solidt bagland, hvis 
man vil arbejde inden for fagbevægelsen.
”Det kan ikke nytte noget, man skal have ballade hver 
eneste gang, at man ikke lige er hjemme på en bestemt 
tid,” siger næstformanden og tilføjer en anden vigtig ting, 
hvis man overvejer at gå ind i fagbevægelsesarbejde:
 ”hvis du ikke har engagementet og er indstillet på at 
have lange arbejdsdage, så holder du ikke mange år 
i fagbevægelsen,” ler inge Grønbech, der tydeligvis er 
engageret og stadig brænder for sit arbejde.
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Farvel til Grønland

Jeg synes på en måde, at det er sværere at pakke til 
at komme hjem, end at få pakket til at tage afsted til 
Grønland, selv om det var mere uvist, hvad jeg tog op til. 
Det er ikke fordi, tilbuddet om at forlænge kontrakten ikke 
har været der flere gange, jeg er også velkommen tilbage 
for kortere og gerne længere tid, men jeg har behov for at 
se familien. Jeg ved også godt, at jeg selv har fravalgt at 
tage hjem på ferie og se dem, samtidig er behovet for at 
komme hjem og bo blandt mine egne ting der også. her 
er det lige meget, hvem jeg besøger af danskere, så er 
alle lejligheder ens møbleret og udstyret på samme måde 
og med de samme ting, så det bliver dejligt at se noget 
andet og at sidde i en lænestol igen.

Flere har spurgt, om det blev, som jeg havde ventet. Det er 
svært at sige, da jeg ikke vidste, hvad jeg kunne forvente, 
før jeg kom, men forventningen om at opleve landet, 
naturen og dets befolkning er opfyldt. Forventningen 
om ikke at længes hjem, hvilket vil sige at tiden er gået 
hurtigt og blev fyldt med gøremål og oplevelser, masser 
af hændelser og muligheden for at lære nyt, så meget at 
jeg ikke har haft tid og specielt ikke fritid nok.  

Jeg har boet i en boligblok, blok M, lej. 25. her havde jeg 
et værelse i en delelejlighed, hvor vi boede 3 sammen 
- nogen for et ½ år og nogen for 1 måned. Jeg har boet 
sammen med 15 forskellige. Jeg kunne have valgt en 
1 værelses lejlighed, men valgte værelse, da jeg havde 
husleje hjemme, som skulle betales og derfor valgte det 
billigste.

Vi har været hinandens netværk, nogle mere og nogle 
mindre, men alle har bidraget. Vi har lavet mange ting 
sammen, som syet, gået ture og spist sammen eller 
bare snakket, når vi kom fra arbejde. Det har gået uden 
problemer - når vi arbejdede så meget, som vi gjorde her, 
var det sjældent, at vi alle 3 var hjemme samtidig.

Dernæst var vi en lille gruppe, som kom samme dag. Det er 
typisk 4 eller 5, der kommer sammen og skal opdage byen 
og dens muligheder, og ikke mindst skal finde på arbejde 
den første dag. Vi har et særligt forhold til hinanden, hvor 
vi holder sammen, da den første hval er speciel for os og 
mange andre ting, som for os er første gang.

Året er gået, min orlov er udløbet, så grønland er slut - jeg er tilbage i Oden-
se, når dette her kommer i bladet, men jeg skriver det i de sidste uger, jeg 
er i grønland.
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Dernæst finder man nogle kollegaer, som man kommer 
mere sammen med, da vi har nogle fælles interesser, 
det kan være både grønlandske og danske kollegaer. 
Der er altid nogen at gøre ting sammen med eller opleve 
sammen med, men man skal huske også at tage de 
oplevelser og de ture, hvor der ikke er andre, der har 
fri, for ellers går man glip af for meget.

Nuuk er på størrelse med Randers, men har ikke så 
mange butikker. Det bliver dog hurtigt hverdag, og Nuuk 
har det, der skal til, for at der er noget at tage sig til 
hele året. Der er en biograf, en svømmehal, et godt 
bibliotek, nationalmuseum, kunstmuseum, butikker med 
tøj – ja, der kan købes alt og alligevel er der varer, som 
butikkerne løber tør for på grund af efterspørgslen, og 
som først kommer igen med næste skib. Der er desuden 
nogle gode caféer og et par spisesteder.

Når ugeavisen kommer om onsdagen studeres den 
nøje. Der står, hvad der går i biografen, hvad der er af 
udstillinger og koncerter, specielle aktiviteter samt hvad 
der ellers sker i byen, og hvilke tilbud købmanden og 

brugsen har. Aviser kommer kun 1 gang ugentlig, så 
det er i ugeavisen, at alt står. 
Ellers er der opslagstavler forskellige steder i byen og 
på alle busstoppesteder, hvor aktiviteter, køb og salg, 
bingo og begravelser står.

har man ikke lyst at gøre brug af byens muligheder, 
så er der fjelde både i byen og udenfor, som indbyder 
til vandring, samt havnen, hvor man kan se hvaler og 
sæler fra land. Kajakklubben har også til huse her, så 
der er ofte opvisning i grønlændervendinger.

Når man arbejder på sana, er det utroligt, så hurtigt at 
man bliver kendt ude i byen. Næsten alle i forretningerne 
spørger, om man arbejder på sana. Man bliver stoppet 
på gaden for at bekræfte, at man arbejder på sana, 
hvilket næsten altid udløser en længere samtale om, 
hvordan de har det.

Dronning ingrids hospital bliver på Grønland kun kaldt 
sana, hvilket stammer fra den tid, da det var Dronning 
ingrids sanatorium for tb-patienter. sana fungerer som 
Rigshospitalet i Danmark. Det har patienter fra hele 
landet og er lokal sygehus for Nuuks borgere. Derudover 
har Grønland en afdeling på Rigshospitalet i Danmark 
til de behandlinger, man ikke har i Grønland.

Evakueringer er det mest akutte, der kan komme. Det er 
patienter, som hentes med fly eller helikopter, hvor der er 
en læge og måske en sygeplejerske med. Flyet starter 
fra Nuuk og tager afsted til by eller bygd for at hente en 
eller flere patienter. Man flyver, når vejret tillader det og 
med mellemlandinger for at tanke eller vente på bedre 
vejr, så en evakuering kan tage fra timer til dage.
Akut kan også være en 1. forbindelse - nogle byer og 
bygder er der kun forbindelse til 1 gang om ugen eller 
måske 2 gange, så kommer de syge med den første 
forbindelse, der er plads på. 

Planlagte patienter har fået bestilt og tilsendt en billet 
i god tid og kommer til planlagt tid, hvis ikke vejret er 
dårligt, og da der tit er mange skift kan vejret blive 
dårligt under vejs og så kommer de, når flyet lander. 
Forsinkelser på op til 1 uge er ikke unormalt, men tit er 
det dage der er tale om. indimellem kommer de også 
for tidligt, da der er lovet dårligt vejr på rejsedagen, så 
planlægning er ikke altid lige nemt.  

om sommeren kan der komme patienter med skib. skib 
ankommer og afgår fra Nuuk kl. 06.00 eller 23.00, så 

Kajakklubben har til huse på havnen i 
Nuuk, og der er ofte opvisning i  

grønlændervendinger.
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modtagelse og udskrivelser af planlagte patienter foregår 
over hele døgnet. Portørerne sørger for at hente og bringe 
patienterne til og fra fly og skib, og det er de gode til. De 
har helt styr på forsinkelser og vejrsituationer. ind imellem 
snyder patienterne dem og bliver hentet af familien, så 
tager de lige på besøg, inden de kommer.

Vi er meget på arbejde - 40 timer om ugen - og der er tit 
ekstra vagter, som skal dækkes, så vi bliver spurgt, om 
vi vil tage en vagt. Mistet fridag og dobbeltvagt er meget 
almindeligt, og det er vigtigt at sige fra, inden man kun 
oplever sana.

Vi arbejder i alle vagter og har tit flere skift om ugen. På 
en 4 ugers plan er der ofte 15 vagter, både aften og nat. 
Vi har for det meste overbelægning, og dertil kommer, at 
det er svært at styre, hvornår de indkaldte kommer. 
Der er tit sygdom blandt personalet, og vi har fri til læ-
gebesøg, tandlægebesøg og dens slags, og da man 

ikke kan bestille tid, varer det ofte hele dagen. Endvidere 
er det kutyme, at man går i banken og foretager andre 
ærinder i arbejdstiden. hver den 1. kommer der 2-3 nye 
personaler, som skal sættes ind i tingene, og der rejser 
tilsvarende. Dem, der rejser, har ofte en uge fri inden, så 
de lige kan nå at se andre dele af Grønland, dernæst er 
det faste personale af og til på kursus. Det ene med det 
andet gør, at der ikke er mange på arbejde og at vi er 
sårbare over for sygdom.

Gennem arbejdet med patienterne kommer vi tæt på den 
Grønlandske befolkning og deres kultur. Alle patienter, 
der ikke bor i Nuuk og kommer til sana fra hele landet, 
har familie i Nuuk - om ikke andet så en kusine eller en 

mands tante, som de lige skal besøge eller overnatte hos 
mens de er her. Det er dyrt at rejse i Grønland, og familier 
besøger hinanden med flere års mellemrum. så snart de 
kommer, spørger de om de kan gå ud i byen, men de skal 
først tages imod, journalen skal også optages og prøver 
af forskellig art skal bestilles.

Alle skal også lige handle inden de tager hjem, særligt 
om vinteren, hvor deres hjemhavne er frosset til og der 
er måneder til næste forsyningsskib, eller fordi det koster 
mere der, hvor de bor. så derfor er det vigtigt at patienterne 
har tider, hvor de skal være i afdelingen.
Når patienter skal hjem igen, skal der først bestilles billet, 
og der skal tages hensyn til, hvilke dage flyene flyver til 
hvilke byer. så i mellemtiden bor patienterne ofte på hotel 
Nuuk, hvor sana har nogle værelser. De kan også bo 
hos familie, og endelig der findes også et patienthotel på 
sygehuset, som oftest bliver brugt af patienter, der går til 
behandling og ikke behøver at være indlagt.

En grønlandsk patient har næsten altid noget mad med, 
ellers kommer der nogle pårørende med noget. så der 
er et køleskab til patientmad - det kan også hænge uden 
for vinduet i en pose.
Patienterne bryder sig heller ikke om at gå i sygehusets 
tøj. De har deres eget på, derfor stiller sygehuset vaske-
maskine til rådighed.
Grønlændere ligger ikke meget i sengene. De går ture 
rundt i byen, besøger familie, går på andre afdelinger for 
at besøge dem, der ligger der fra samme by eller bygd 
som dem, og endelig færdes de i opholdsstuen. Det er 
ikke ualmindeligt at møde indlagte patienter i byen på 
næsten alle tider af døgnet.

Grønlændere er generelt meget flinke og vil nødig være til 
ulejlighed, så derfor skal vi altid spørge, hvad de hedder, 
hvis man giver dem medicin eller andet og ikke kender 
dem ret godt. For spørger man, om de er hr. Petersen, 
svarer de som regel ja, af bare høflighed, og så er det 
måske slet ikke hr. Petersen vi behandler, men det tænker 
de ikke på. Det samme sker, hvis de ikke forstår dansk, 
så svarer de også bare ja af ren høflighed, og så sker der 
ikke noget, så man skal være sikker på, at de forstår, og 
at det er den rette, ellers må man hente tolk.

Alt efter, hvor længe man er i landet, kommer man ind 
på det grønlandske personale. Det er ikke for at være 
uvenlige, at de ikke interesserer sig for dem, der kun er her 
i 3 måneder. Det er simpelthen for hårdt for dem at lære 
folk at kende og så sige farvel igen hele tiden. og alle nye, 
der kommer, stiller de samme spørgsmål, da det jo er den 
samme proces, de skal igennem, men når man som jeg 
skal være i landet et år, får man et godt forhold til dem og 
bliver også inviteret med til deres børns fødselsdag. Alle 
festdage fejres med besøg af alle man kender, og man 
holder den berømte kaffemik. Når vi i afdelingen er inviteret 
har vi bestemt, at vi giver fødselaren 50 kr. og så kommer 
vi til den oplevelse, som en kaffemik er.
 
Man kommer på et eller andet tidspunkt inden for den 
fastsatte tid, hilser på og venter i gangen, til der er plads 

Det er sikkert de færreste SOSU’er, der kan 
prale af at have set en vaskeægte hval.

Odense
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ved kaffebordet. Når der er plads, sætter man sig til kaf-
febordet. tit er der andet end kager. Er det en dreng på 
12 år, er det hans første fangst af sæl eller rensdyr, der er 
stegt, så får man det med kartofler og tilbehør til, inden 
man går til kagerne, som der som regel er en 15 - 20 slags 
af. Man sidder der, til man har fået 2 kopper kaffe eller te, 
hvorefter man rejser sig og går i sofaen og ryger. Næsten 
alle grønlændere ryger. Når man har røget, siger man pænt 
tak for i dag og går, da der skal være plads til de næste, 
der kommer. Det hele varer som regel en ½ times tid, så 
man kan nå at komme til mange kaffemik på en dag.

Når man først har fået arbejde og bolig i en by eller bygd på 
Grønland, så er der ikke mange muligheder for at komme 
lidt væk, da der ikke findes veje mellem byerne. Det er dyrt 
at komme rundt på Grønland, for al transport foregår med 
små fly eller helikopter og i sommermånederne med skib.

Der skal bestilles i god tid, hvis man vil rundt og opleve 
andre byer. Der er mange danskere, som arbejder heroppe, 
der gerne vil opleve og se noget af landet, og samtidig 
er der mange turister, som har bestilt deres ferie lang tid 
frem, og grønlændere, der rejser på besøg hos familie. 
og så er der dage, hvor vejret bestemmer, at der ikke er 
mulighed for at komme rundt. Alt dette gør, at der skal 
planlægges i god tid, hvad enten der skal rejses med fly 
eller bygdebåd, da kapaciteten ikke er stor, men det er 
oplevelsen så til gengæld.

i det år, jeg har været her, har jeg haft 4 større ture. Jeg 
var på påskeferie i ilulissat i april, hvor jeg var på hunde-
slædetur; en sejltur blandt isbjergene og en helikoptertur 
langs isfjorden og ind over indlandsisen.

og så tog jeg en sejltur langs kysten, hvor jeg besøgte 
byerne Manitsoq, Kangerlussuaq, sisimiut, Asiaat, ilulissat 
og uummannaq. Vi var i byerne et par timer og det samme 
på vejen tilbage. i Kangerlussuaq havde vi 10 timer, så vi 
var nogle stykker, der tog på en grilltur til indlandsisen. i 
ilulissat var jeg 1 dag, så jeg har set den både med sne og 
uden.  Da vi sejlede hjem, sejlede vi ind i den forfærdeligste 
snestorm, og det var så meget, at vi ikke kunne komme 
ind i Manitsoq havn, og vi var 1 døgn forsinket, da vi kom 
til Nuuk. 
i august var der mulighed for nogle billige flybilletter til 
østgrønland, og jeg tog en tur til Kulusuk og tasiilag. En 

tur, hvor der var så mange aflysninger på grund af storm, 
at jeg kom 1 døgn forsinket af sted. Vi måtte mellemlande 
på island; flyveturen mellem Kulusuk og tasiilaq blev til en 
privat sejltur med motorbåd, og hjemturen havde ligeså 
mange forsinkelser.

Den sidste tur er i november, når jeg skal hjem og det 
går over sydgrønland. Jeg skal besøge byen Qaqortoq 
og så flyve hjem fra Narsarsuaq. Den er planlagt, og jeg 
har billetten til hele rejsen fra Nuuk til odense, men det 
er ikke en rute, der normalt glider glat, så jeg tager den, 
som den kommer og tager alle forbehold.

Derudover har jeg foretaget 3 ture med postbåden, 
som går fra Nuuk til bygderne Fiskenæsset, Kapisilit og 
Atammik. Postbåden er bygdernes eneste forbindelse med 
omverdenen, hvilket giver nogle meget hyggelige ture, hvor 
bygdens beboere og dagligdag kommer til syne.
Jeg har været på flere ture af historisk art med turist-
foreningen samt en helikoptertur ind på indlandsisen. 
samt ture med sanas personaleforening Matut (plaster), 
hvor der har været hvalsafarier og ture til bygden Qoonooq 
og til isbræen.

Desuden har jeg været med venner inde i fjordsystemet 
omkring Nuuk og fiske og gå på rensdyrjagt. Været på 
vandringer i fjeldet og sovet i telt og hytte. så alt i alt har 
jeg haft mange oplevelser og set noget af landet.

og skulle i spørge, så kan jeg varmt anbefale jer at tage en 
tur til Grønland og arbejde. Der er noget bøvl til at begynde 
med, men så er det også overstået og oplevelserne er 
mange. Jeg er ikke sikker på, at jeg ikke tager afsted igen. 
Jeg har fået at vide, at jeg kan komme igen, så immaqa 
naluara (måske jeg ved det ikke). 

Anne-Mia

Anne-Mia har  
oplevet lidt af hvert  

i Grønland, lige  
fra ægte kaffemik 

til grilltur på 
indlandsisen.
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Hvordan har figuren det?  
passer bikinien?
– hvis ikke, så få hjælp i FOA

INVITATION
Er du ansat i fleksjob inden for 

FOAs overenskomstområde har vi et tilbud til dig

 Afdelingen afholder møde  
for ansatte i fleksjob
Torsdag den 15. marts 2007 kl. 19.00-21.00

Sted: FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C i Kantinen

 Dagsorden: • Velkomst v/Jørgen borup
  • sidste nyt fra området
  • gensidig orientering

Afdelingen byder på en forfriskning under mødet

Tilbuddet gælder kun medlemmer af FOA Odense. 
Tilmelding skal ske på nedenstående blanket og være 
afdelingen i hænde senest den 13. marts 2007 

tilmelding til mødet for ansatte i fleksjob den 1�.0�.2007

Cpr.nr.  

Navn  

Adresse  

Arbejdssted  

indsendes til FoA odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 odense C, Att.: Marianne Nielsen

✁

Fællesarrangement for sektorerne

Kom og hør hospitalsklovnen 
LuLu fortælle om sit arbejde
Mandag den 5. marts 2007 kl. 19.00
i salen, FOA, Vesterbro 120

lUlU alias lis Vilain arbejder både med børn og unge,  

samt demente voksne.

det vil være muligt at købe øl og sodavand. Max. 150 deltagere

Tilmelding på tlf. 46 97 18 00 senest den 27. februar 2007

Vel mødt!

Odense
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Pædagogisk

Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 18.30
på FOA, Vesterbro 120, salen, Odense

afholder ordinær generalforsamling

Niels Jægerum

pædagogisk Sektor

daGSOrden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden
4. beretning
5. indkomne forslag
6. Valg:
  a.  Næstformand. hanne hemmingsen modtager genvalg 
 b.  2 bestyrelsesmedlemmer.
  dagplejer birgit Krogaard modtager genvalg
   omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo modtager 

genvalg
 c. 1 bestyrelsessuppleant.
  dagplejer Conny Rasmussen modtager genvalg
7. Afslutning

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 og 6, skal 
indsendes skriftligt og være sektoren i hænde senest tirsdag 
den 6. marts 2007 kl. 12.00.
Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen skriftligt 
afgives stemme fra 4 hverdage før generalforsamlingen. 
stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes generalforsamlings-
dagen kl. 12.00.
Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig på tlf.  
46 97 18 00 eller mail: odense@foa.dk senest fredag den 
16. marts 2007. 
selve generalforsamlingen starter kl. 20.30.

På sektorbestyrelsens vegne
Alice Due
Sektorformand

Kl. 18.30  Vi starter med spisning

Kl. 19.30   Foredraget ”når livet risler” v/lektor og forfatter niels Jægerum
  Foredraget er en indre biograftur til en kæde af fortællinger om børn i alle aldre og et aktuelt kig ind i 

modsætningen mellem de voksenstyrede børn og de fritgående eksperimenterende børn uden overvågning. 
Efter dette foredrag og sangene tør du noget mere med dine egne og andres børn.

Kl. 20.30   generalforsamling

Faggruppe: Dagplejere, dagplejeledere, stedfortrædere, souschefer, assistenter, 
centrale pladsanvisere, pædagogiske konsulenter og omsorgsmedhjælpere.

daGSOrden:
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigenter
3. beretning ved formanden
4. indkomne forslag
5. Valg
  a. Willy h. Rau modtager genvalg
  bo Jørgensen modtager genvalg
  Poul Erik Dyrlund modtager genvalg
  Karsten sørensen modtager genvalg
  1 ledig post for 2 år

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 og 5, skal være 
afdelingen/sektoren i hænde senest torsdag den 15. marts 
2007 kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen skriftligt 
afgives stemme fra 4 hverdage før generalforsamlingen. 
stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes på generalforsam-
lingsdagen kl. 12.00.
Sektoren er vært ved et mindre traktement før general-
forsamlingen kl. 17.30. ønsker du at deltage i trakte-
mentet, bedes du tilmelde dig senest tirsdag den 27. 
marts 2007 kl. 16.00 på tlf. 46 97 18 00. 
Alle, der er medlem af teknik- og servicesektoren, kan deltage 
på selve generalforsamlingen uden tilmelding.

På bestyrelsens vegne
Peer Grønbech
Sektorformand 

afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. marts 2007 kl. 19.00, FOA, Vesterbro 120, 1. sal, 5100 Odense C

Teknik- og 
Servicesektoren

teknik & Service
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Social & Sundhed 

som du kan læse andet sted på disse sider, afholder vi 
generalforsamling tirsdag den 22. marts 2007. bestyrelsen 
har igen besluttet at starte med et faglig/kulturelt indslag. 
Det er derfor med stor glæde, at vi kan præsentere tidligere 
bestyrelsesmedlem social- og sundhedsassistent Anne-
Mia Palmer. 

Når bestyrelsen denne gang har valgt at fokusere på det at 
arbejde på Grønland, hænger det sammen med at vi ofte 
i sektoren får henvendelser fra interesserede medlemmer. 
Vi synes derfor det kunne være spændende at supplere 
Anne-Mias 3 indlæg i vores blad, med et foredrag med 
mulighed for at stille spørgsmål. og så synes vi faktisk 
det er lidt ”cool”, at realisere en faglig/personlig drøm i 
en moden alder!

Efter turen til Grønland, har vi traditionen tro fællesspisning, 
hvor vi har bestilt en lækker menu. Der bliver således rig 
lejlighed til at vende stort/småt med kolleger og faglige 

valgte. Det sociale og faglige plejer at smelte sammen på 
en hyggelig måde. (Kræver tilmelding)

Klokken 19.00 starter så selve generalforsamlingen, hvor 
vi i bestyrelsen vil aflægge vores beretning. Vi bestræber 
os altid på at komme ”godt rundt”, men ingen tvivl om at 
kommunalreformens konsekvenser bliver et af de centrale 
emner. Det vigtigste er i virkeligheden, hvad det er for 
emner der optager dig, talerstolen vil derfor være suppleret 
med vandremikrofon. 

Vi har således forsøgt, at lægge en god (røgfri) ramme 
for en spændende faglig aften, og håber meget at du har 
tid/lyst til at deltage!

På bestyrelsens vegne
hans Jørgensen
Sektorformand

Generalforsamling i 
social- og sundhedssektoren

Social- og sundhedsassistent  
på indlandsisen!

Kom og oplev et spændende foredrag 

med Anne-Mia Palmer om arbejdet 

som social- og sundhedsassistent på 

dronning Ingrids hospital på grønland.

• Man bliver aldrig for gammel til at  

 gøre drømme til virkelighed!

• Om at bo og leve på grønland

• Arbejdet på et sygehus eller i 

 den grønlandske hjemmepleje

• de forskellige faggruppers 

 muligheder på grønland

• en chance for at opleve grønland

Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 16.30 

i forbindelse med generalforsamling i 

social- og sundhedssektoren i Marien-

lystcenteret, Windelsvej 138, Odense.

Odense
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holder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.00
i Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense

Social- og 
Sundhedssektoren

daGSOrden:
1. Valg af dirigenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. beretning
4. indkomne forslag*
5. Valg*
  a. Valg af formand. hans Jørgensen modtager valg 
 b.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer. 
  Karin Petersen modtager valg
  Pia Capton modtager valg
  tenna Andersen modtager valg
  Doris Larsen modtager valg
  Ledig post for 1 år
  Ledig post for 1 år
  c. Valg af suppleant. Kirsten braaby modtager valg

* Forslag til punkterne 4 og 5 skal være sektoren skriftligt 
i hænde senest den 6. marts 2007.
Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingens 
åbningstid skriftligt afgives stemme fra og med onsdag 
den 14.3. til tirsdag den 20.3.2007, kl.12.00.

der vil være lidt at spise fra kl.18.00. 
deltagelse i spisningen forudsætter tilmelding på 
telefon 46 97 18 00 senest tirsdag den 13. marts 
2007.

På bestyrelsens vegne

hans Jørgensen
Sektorformand

Social- og sundhedsassistent  
på indlandsisen!

Social & Sundhed 

pRAKTIKVEJLEDER-

KONFERENCE

for social- og sundhedsuddannelserne

den 22. og 26. marts 2007

Efter ønske vil konferencen blive delt på følgende måde:

22. marts: vejledere for social- og sundhedshjælperelever

26. marts: vejledere for social- og sundhedsassistentelever

Der vil blive udsendt program med tilmelding til de uddan-

nelsesansvarlige.

Der vil være mulighed for at søge VEu-godtgørelse 

til dækning af daglønstab.

På gensyn

hanne Knudsen

Elevansvarlig

Social & Sundhed 
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Når du er faggrupperepræsentant, danner du et netværk 
sammen med andre faggrupperepræsentanter på lands-
plan, hvor i arbejder med bl. a. faglighed, overenskomst, 
andre emner med fagpolitisk relevans samt udveksler 
erfaringer og ideer.

inden for Kost- og servicesektoren er der 
7 forskellige faggrupper:

Faggruppe 1 Køkken
Faggruppe 2 Rengøring
Faggruppe 3 staten
Faggruppe 4 Kantineledere
Faggruppe 5 Rengøringsledere
Faggruppe 6 højskoler/kantiner
Faggruppe 7 serviceassistenter

intentionen er, at hver faggruppe vælger én repræsentant, 
som repræsenterer sin egen faggruppe sammen med de 
repræsentanter, der er valgt i andre afdelinger rundt om 
i landet.

årets store højdepunkt for faggrupperepræsentanter er 
et to dages faggruppelandsmøde i foråret (i 2007 er det 
den 25-26. april), hvor faggrupperne mødes til faglige 
indslag og debatter internt i egen landsfaggruppe eller 
til fælles indslag for samtlige faggrupper. Emnerne på 
årets landsmøde er faggrupperne også selv med til at 
bestemme og tilrettelægge sammen med den centrale 
sektor. På årsmødet vælges også gruppens faglige udvalg 
bestående af tre repræsentanter samt to suppleanter, som 
den centrale sektor har mulighed for at gøre brug af, når 
og hvis der er behov for sparring med faggruppen.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi som sektor i odense er en 
del af samarbejdet omkring vores faglighed, overenskomst 
m.m. Derfor beder jeg om hjæææælp. Vi går en spæn-
dende tid i møde med nye overenskomstforhandlinger 
lige rundt om hjørnet - en tid, hvor der er en endnu større 
mulighed for at øve indflydelse. 

så hvis du har lyst til at blive faggrupperepræsentant for 
din faggruppe, ser jeg rigtig meget frem til at se dig som 
kandidat til generalforsamlingen i marts.

Med venlig hilsen
Nina skov-Lauridsen
Sektorformand

kost & Service

KuNNE Du TæNKE DIG AT VæRE 
FAGGRuppEREpRæSENTANT?

H J Æ Æ Æ Æ L P !

Kost- og servicesektoren har hårdt brug for din hjælp. Vi mangler faggruppe-
repræsentanter – selvfølgelig i særdeleshed til de faggrupper, hvor der ikke 
er en repræsentant.

Odense
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kOsT- OG 
sERVICEsEkTOREN

dagsorden
1. Velkomst
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af dirigent
4. Valg af stemmetællere
5. beretning v/formanden
6. indkomne forslag
7. Valg i h.t. lovens § 8 stk. 4
 a. Næstformand (vakant)
  b. bestyrelsesmedlem
  hanne Lenskjold (modtager valg)
  bestyrelsesmedlem 
  hanne Jørgensen (modtager valg)
 c. suppleant Anne Grethe Pedersen (modtager valg)
 d. suppleant bo bergstrøm (modtager valg)
8.  Valg af faggrupperepræsentanter for en 3-årig 
 periode
 Faggruppe 1 - Køkken 
 hanne hansen (modtager valg) 
 Faggruppe 2 - rengøring (vakant)
 Faggruppe 3 - Stat Guri Kølle (modtager valg)
 Faggruppe 4 - Kantineleder (vakant) 
 Faggruppe 5 - rengøringsleder 
 hanne Jørgensen  (modtager valg)
 Faggruppe 6 - Højskole/kantine (vakant)
 Faggruppe 7 - Serviceassistent 
 hanne Lenskjold (modtager valg)
9. Afslutning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under 
punkt 6, 7 og 8, skal indsendes skriftligt og være sektoren i 
hænde senest onsdag den 21. februar 2007. 

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen, i 
åbningstiden eller efter aftale, skriftligt afgives stemme fra 
4 hverdage før generalforsamlingen til generalforsamlings-
dagen kl. 12.00 (1/3 – 7/3 kl. 12.00).

På bestyrelsens vegne
Nina skov-Lauridsen

Der vil være mulighed for at deltage i spisningen, som 
starter kl. 18.00. dette kræver tilmelding på tlf. 46 97 
18 00 eller på mail: odense@foa.dk senest den 28. 
februar 2007. til selve generalforsamlingen, som starter 
kl. 19.00, kræves ikke tilmelding.

afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 7. marts 2007 kl. 19.00 i Salen, FOA, Vesterbro 120
med mulighed for spisning kl. 18.00

kost & Service
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25. januar:
hvad laver FoA ungdom odense? 
Vi mødes i FoA odense, Vesterbro 120, 3 sal  kl. 16.30.
Ring til tenna på tlf. 22 12 81 43,  hvis du ikke kan finde 
os. Der er frugt og sandwich.

26-28. januar:
Mindscope kursus. se mere på www.mindscope.dk

22. februar:
biograftur. Vi mødes ved biografen på odense banegård 
kl. 18.00.

23-25. februar:
Mindscope kursus. se mere på www.mindscope.dk

8. marts:
Kvindernes internationale Kampdag. 
Debat på AoF kl. 19.00 med temaet ”Kvindehandel”. 

20. marts:
social og sundhedssektoren har generalforsamling.
Kom og få indflydelse. 

29. marts: 
Pas på dig selv. Der kommer en stresskonsulent og fortæl-
ler om faresignaler og måder at passe på sig selv – og 
andre. Kl.16.30 FoA odense.

30. marts - 1. april:
Landsmøde FoA ungdom på Esbjerg højskole. 

24. april:
Afdelingens generalforsamling. 
Kom og få indflydelse på FoA odense. 

26. april:
Lær at skrive en knaldgod ansøgning til drømmejobbet. 
Kl.16.30 FoA odense.

27-29. april:
Mindscope kursus. se mere på www.mindscope.dk

28. april:
Arbejdsmiljø dag.
Vi skal være synlige på en eller anden måde. 

1. maj:
Vi skal ud og lufte vores nye røde ungdomsfane.
Mere information kommer.

31. maj: 
Vil du se mænd i uniform? 
så kom med på brandstationen. 

1-3. juni:
Mindscope kursus. se mere på www.mindscope.dk

28. juni:
Vi hygger os og ønsker hinanden god sommer.

juli: ferie

17-19. august:
sommerdysten. se mere på www.sommerdysten.dk

30. august:
Vi kører holdspil i trivial Pursuit.
Der er fede præmier. Kl.16.30 FoA odense.

28. september:
FoA ungdom odense bliver 2 år!!
Mænd i uniform?? JA tAK!! Rundtur på politistationen. 

25. oktober:
Kropssprog og kommunikation. Kl.16.30 FoA odense.

29. november:
FoA ungdom odense 2008. Nye ideer til vores nye 
aktivitetskalender. Kl.16.30 FoA odense.

december:
Den årlige julefrokost…

FoA ungdom er for medlemmer af FoA odense under 30 år. hvis der ikke står andet skrevet, mødes vi i FoA odense, 
Vesterbro 120, på 3. sal. Eller ring til tenna på tlf. 22 12 81 43, hvis du har spørgsmål.

program for 2007

Send dit svar på foaungdomodense@gmail.cominden den 20. marts 2007. Husk navn og adresse! 
Du skal være medlem af FoA odense og under 30 år for at kunne deltage. Vi trækker lod om det rigtige svar torsdag den 29. marts kl. 16.00  i FoA odense, Vesterbro 120, 3 sal.

hvis du har spørgsmål, så kontakt tenna Andersen på tlf. 22 12 81 43

Vind et gavekort til Body Shop
til en værdi af 400 kroner

Hvor mødes FOA ungdom Odense?

Odense
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Vi fortsætter succes’en 
Kostvejledning/

vægtkontrol
Starter igen efter jul torsdag den 4. januar 2007.

hver torsdag fra kl. 16.15 til kl. 17.15 vil der i kursusafdelingen være mulighed for  
at komme til vejning, og efter behov vil der være kostvejledning.

tilbuddet er for alle FoA medlemmer. Kan du ikke komme til opstarten,  
er du velkommen til at komme en anden torsdag.

Konsulenter er inge Lise bagge og Jane Kuchler fra social- og sundhedsskolen  
og social- og sundhedsassistenterne Dorthe Enemark og britta Poulsen.

Programmet, der vejledes efter, er udarbejdet af en diætist.

Sidste gang 
er den 21. juni 

2007!

Vi fortsætter succes’en med vægtkontrol/kostvejledning. 
Vi må jo sige, at det virker - i det halvår, der er gået fra 
sommeren 2006 og til jul har vi tilsammen tabt 579,4 kg. 
FLot!

Vi fortsætter succes’en i hvert fald til sommerferien 2007. 
holdet, som skal vejlede dig, er lidt anderledes, end da 
vi startede. Det vil stadig være enten Jane Kuchler eller 
ingelise bagge fra social- og sundhedsskolen, og så vil 
det være enten Dorte Enemark eller britta Poulsen, der er 
her hver gang. 

hvis i kan huske artiklen fra Nyt fra FoA odense i juli 2006, vil 
i genkende Dorte og britta, for de har prøvet kostprogram-
met på egen krop, så de ved, hvad det handler om. 

hvis det er noget for dig, så kom ud af busken og mød 
op den først mulige torsdag, du kan mellem kl. 16.15 og 
17.15, så vil der være en, der kan vejlede dig om vores 
kostprogram, som i øvrigt er udarbejdet af en diætist. tag 
gerne en kollega med, så kan i støtte hinanden. Der er plads 
til alle, vi fylder jo mindre og mindre. og det hele koster kun 
250 kr. frem til sommerferien.

P.v.a. aktivitetsudvalget / hanne Knudsen

Pris: 250 kr. for 1. halvår af 2007, 
skal betales senest ved 2. fremmøde.

P.v.a.
hanne Knudsen
Aktivitetsudvalget

Hvordan har figuren det? passer bikinien?
– hvis ikke, så få hjælp i FOA
det er allerede nu du skal i gang, hvis der er lidt for mange kilo  
på sidebenene til at bikinien sidder, som den skal.

Medlemstilbud
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PSykiATriSk	FAgkLuB

Hypnose som behandlingsform?
Psykiatrisk Fagklub udbyder igen en spændende,  
humoristisk og medrivende aften!

Denne gang med foredragsholder og hypnotisør Jacob strachotta, der i de forløbende år har 
demonstreret sin behandlingsteknik i flere tv-programmer. Jacob strachotta er oprindeligt 
uddannet kaptajn i luftvåbnet, men har arbejdet med hypnose som behandling gennem 17 år.

Ved at anvende hypnoterapi behandler han stress, smerter, forbier, overspisning, allergiske reaktioner, generthed, 
misbrug og meget mere!

Lyder dette spændende? se interwiev, videoklip, referencer og artikler på: www.jacobstrachotta.dk og hold øje med 
opslag på din arbejdsplads! tilmelding, pris o.s.v. vil blive oplyst der.

Kom og oplev et spændende foredrag, efterfulgt af en demonstration på hypnosens virkning.
arrangementet finder sted i FOas store sal, vesterbro 120, Odense - torsdag d. 1. februar 2007 kl. 19.00.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Klubformand
helle heilmann
tlf: 66 19 19 66, Mobil: 26 27 19 66
Email: helle.heilmann@get2net.dk

Psykiatrisk Fagklub  
holder ordinær generalforsamling 
Torsdag d. 15. februar 2007 kl. 19.00 i kantinen FOA, Vesterbro 120, Odense

bestyrelsen vil gerne se dig til en hyggelig aften, hvor du 
kan gøre din indflydelse gældende samt høre om det, der 
rører sig i klubben.

Vi vil være vært ved lidt mad og drikke - som vi plejer.

Følgende er på valg:
Næstformand Flemming bern
bestyrelsesmedlem Marianne holst
Kasserer Marianne Nissen
suppleant Lise Larsen
bilagskontrollant torben Larsen

indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest d. 9. februar 2007.

se efter fagklubbens opslag på din arbejdsplads.
Vel mødt.

Mange hilsner
Klubformand 
helle heilmann
tlf. 66191966
Email: helle.heilman@get2net.dk

bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt nytår!

KLuBBERNE INFORMERER

Odense
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Kære kollega!

Du indbydes herved til ordinær generalforsamling i  
Arbejdsledernes klub.
Onsdag den 14. marts 2007 kl. 17.30 hos FOA, 
Vesterbro 120, kantinen, 1. sal (hovedindgangen benyttes )

ArBejdSLederNeS	kLuB

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
4. indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen
a. formand Poul - Erik Dyrlund modtager genvalg
b. best.medl. ole Andersen modtager genvalg
c. bestyrelsesmedlem – ledig post
d. best.suppl. Per ingemann modtager genvalg
e. best.suppl. Finn Frederiksen modtager genvalg
f. revisor benny Andersen  modtager genvalg
g. revisorsuppl. Morten Jørgensen modtager genvalg
6.  Valg af deltagere til faggruppe landsmødet. 
 (Kun i lige år)
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal indsendes til formanden senest 3 dage før general-
forsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en bid brød 
og et par øl. tilmelding til denne del af arrangementet 
er derfor nødvendig, senest fredag den 9. marts til 
formanden eller kassereren.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Poul - Erik Dyrlund

Formand 
Poul – Erik Dyrlund 
Risgræsset 13 
5220 odense s 
tlf. 2627 2656

Kasserer 
Erik h. Pedersen
Fangelvej 50
5260 odense s
tlf. 6596 3637 / 6127 3637

SociAL- 	og	SuNdhedSASSiSTeNTerNeS	kLuB

Kære social- og sundhedsassistenter.

her er en glad meddelelse fra vores fælles fagklub. 

Vi har i år besluttet at gøre noget for os selv som hele mennesker, derigennem mener vi at fagpersonen får den andel, 
som vi har sat os som mål at stimulere og udvikle.
Vi mener, de går hånd i hånd, derfor sætter vi fokus på den stress, som fylder så meget i rigtig manges liv og virke.

Vores mål er at give den enkelte et indblik i, hvad stress er og især nogle værktøjer til, hvordan vi kan tackle den og 
måske udnytte den til en positiv medspiller.

Vi har endnu ikke i skrivende stund (november 2006) sat navn på underviseren, men vi lover at finde en med et godt 
budskab. dette arrangement afholdes i kantinen på FOa den 6. marts 2007 kl. 19.00.

samme aften vil vi afvikle vores generalforsamling, dagsordenen sender vi hjem til alle medlemmer, med den ordinære 
tidsfrist overholdt. Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

birgit Andersen, Vestervangen 67, 5690 tommerup, tlf.6476 1931, mail: bande@privat.dk

Mange hilsner fra hele bestyrelsen
birgit Andersen
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indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 03. marts 2007 kl. 16.00 
i FOA Odense, Vesterbro 120, 3. sal (brug venligst bagindgangen ved Silvan)

BAdeASSiSTeNTerNeS	BrANchekLuB

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. beretning ved bo Vejgaard Jørgensen
5. Regnskab ved torben bo Nielsen
6.  indkommende forslag herunder valg og forslag om at 

overgå til sammenlægning med teknisk serviceklub 
under FoA Fag & Arbejde, odense afdeling

 a.  Forslag fra brancheklubben om, at såvel titlen som 
klubformand som klubnæstformand bortfalder, 
såfremt badeassistenternes brancheklub overgår 
til sammenlægning med teknisk serviceklub. Dog 
således at titlerne Fællestillidsrepræsentant og 
Fællestillidsrepræsentant-suppleant i nuværende 
tilfælde bibeholdes.

   Fremover vil det så være MED-aftalens gældende 
regler for valgprocedurer og valg perioder for valg af 
FtR /FtR-suppleant – tR / tR-suppleant, inklusiv 
den nuværende tR-struktur for teknisk service-
medarbejdere ved svømmehallerne i odense, 
som stadig gælder i forbindelse med overgang til 
sammenlægning med t.s.-klub.

 b.  Forslag fra badeassistenternes brancheklub om, 
at den for nuværende valgte FtR for de tekniske 
servicemedarbejdere ved svømmehallerne i odense 
i tilfælde af overgang til sammenlægning med 
t.s.-klub, repræsenterer de før nævnte tekniske 
servicemedarbejdere i t.s.-klub frem til næste 
ordinære FtR-valg i 2008 iflg. MED-aftalen.

 c.  Forslag fra badeassistenternes brancheklub om, at 
overskydende midler fra brancheklubben overgår til 
t.s.-klub i tilfælde af overgang til sammenlægning 
med t.s.-klub.

 d.  Forslag fra brancheklubben om, at badeassisten-
ternes brancheklub overgår til sammenlægning 
med teknisk serviceklub under FoA Fag & Arbejde, 
odense afdeling.

 e.  Valg af Klubnæstformand / FtR-suppleant – torben 
bo Nielsen er afgående.

 f.  Valg af revisor er afhængig af overgang til  
sammenlægning med t.s.-klub – hans E. hansen 
er afgående

7.  Fastsættelse af kontingent, såfremt badeassistenter-
nes brancheklub ikke overgår til sammenlægning med 
t.s.-klub

  NB: Til en orientering har T.S.-klub efter seneste general-
forsamling i efteråret 2006, samme beløb på klub-
kontingent som Badeassistenternes Brancheklub

8.  Eventuelt - herunder drøftelse af situationen om ny løn

indkommende forslag skal være klubformanden 
skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsam-
lingen.

Efter generalforsamlingen er brancheklubben vært ved et 
traktement ude i byen, som Bo modtager tilmelding til 
på mobilnr: 28 38 37 01, senest 7 dage før general-
forsamlingen.

selve generalforsamlingen er der iKKE tilmelding til.

På bestyrelsens vegne
bo Vejgaard Jørgensen
FTR og klubformand

Odense
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dagsorden:
1. velkomst 
2. valg af dirigent 
3. godkendelse af dagsorden 
4. valg af stemmeudvalg 
5. beretning 
6. regnskab 
7. indkomne forslag 
8. valg
a. kasserer hanne hemmingsen modtager genvalg
b. best.medl. Lis Pedersen  modtager genvalg
c. best.medl. bonny Dansted modtager genvalg
d. bilagskontrollant Joan Jensen modtager genvalg
e.  bilagskontrollantsuppleant sonja Porsborg modtager 

genvalg
f. 2 bestyrelsessuppleanter
9. evt.

Forslag til punkt 7 samt 8a skal være formanden i hænde 
senest den 18. februar 2007.

af hensyn til spisning bedes du tilmelde dig til din 
tillidsrepræsentant senest den 13. februar 2007.

Venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne
birgit Krogaard
Klubformand

Dagplejernes Fagklub Odense vil hermed gerne byde velkommen 
til dagplejerne fra Årup, Bogense og Søndersø.

Vi håber på et rigtig godt samarbejde og håber, vi kan drage 
nytte af hinandens kompetencer.

Hvis du har spørgsmål til klubben, er du velkommen til at rette 
henvendelse til mig.
Min mailadr. er bnk@odense.dk eller tlf 40591335.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Birgit Krogaard
klubformand

Velkommen!

indbyder til ordinær generalforsamling
26. februar 2007 kl. 18.30 i FOA salen, Vesterbro 120, Odense

dAgPLejerNeS	FAgkLuB	–	odeNSe
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bestyrelsen ønsker alle medlemmerne et godt nytår med tak for jeres 
opbakning til vores arrangementer.

Torsdag den 8. februar kl. 14.00 på Tolderlundsvej 7.
Vi afholder et foredrag med den kendte præst Egon Laursen over emnet; om græsset er grønnere 
på denne side af hækken. Mød op og få en god oplevelse.

Torsdag den 22. februar kl. 14.00 hos FOA, Vesterbro 120.
Vi afholder klubgeneralforsamling ifølge lovene. Kom og vær med i debatten om klubbens virke. 
Forslag kan indsendes senest den 8. februar.

Torsdag den 8. marts kl. 12.00 på Tolderlundsvej 7.
Vi afholder forårets bankospil. Vi medbringer madpakker og hygger os sammen. 
spillet begynder kl. 13.30 med de sædvanlige gode gevinster.

Torsdag den 22. marts kl. 10.00 på Fynsværket.
Vi besøger én af odenses spændende arbejdspladser – Fynsværket – hvor vi vil få en rundvisning. 
Vi mødes ved hovedindgangen på havnegade (bemærk tidspunktet).

på bestyrelsens vegne
therese Rasmussen

SeNiorkLuBBeN	d

afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 19.00  
på Jobcenter Odense – øst, Birkeparken 72 B (indgang bag ved bygningen)

kLuBBeN	For	rådhuS-	
og	BiBLioTekSBeTjeNTe	m.FL.

Dagsorden iflg. lovene. 

Klubben er efter generalforsamlingen vært ved et stykke smørrebrød.
indkomne forslag sendes senest den 20. februar 2007 til
Willy h. Rau, brombærranken 20, 5220 odense sø

På bestyrelsens vegne
Willy h. Rau
Formand

afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 12. april 2007 kl. 19.00 - FOA Odense afd., Vesterbro 120 

Den amts - kommunale portørklub afholder ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifølge klubbens love.

På bestyrelsens vegne
Palle Cyril Rasmussen
Formand

PorTørkLuBBeN	FoA	- 	FyN	odeNSe	AFdeLiNg

Odense
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Vinter - Forårsprogram 2007

6/2 kl. 10.00 
banko

13/2 kl. 10.00
Klubmøde

20/2 kl. 10.00
Generalforsamling

27/2 kl. 10.00
Klubmøde

1/3 kl. 14.00
Generalforsamling Vesterbro

6/3 kl. 10.00
Klubmøde

13/3 kl. 10.00
senior shop

20/3 kl. 10.00
Lang dag. banko. tag mad med

27/3 kl. 10.00
Klubmøde, tilmelding Vesterbro 19/4, pris 30,00 kr.

3/4 + 10/4
ingen møder

17/4 kl. 10.00
Lang dag. tag mad med. Palle Jensen fortæller
erindringer om et stille folk.

19/4 kl. 14.00
Fællesarrangement Vesterbro

24/4 kl. 10.00
Klubmøde. betale til halvdagstur pris 135,00 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

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

SeNiorkLuB	h

Du hjælper andre, 
vi hjælper dig

Generalforsamling
Tirsdag den 6. februar 2007 kl. 13.30 på birkhovedvej 1
Klubben er vært ved et par snitter. tilmelding på 65 31 50 01 senest 23. januar.

Foredrag?
Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 13.30 på birkhovedvej 1
Vi forsøger at få sognepræst Egon Laursen, Kerte, til at holde foredrag.

Homeparty og påskehygge
Tirsdag den 3. april 2007 kl. 13.00 (bemærk tidspunkt)
solveig Jørgensen, ørbæk, kommer og viser os forskellige ting inden for universalmidler (rengøring, klude m.m.) 
Derefter lidt påskehygge.

Udflugt
Tirsdag den 8. maj tager vi på udflugt
herom senere.

Ret til ændringer forbeholdes.

Pbv
Edith Rasmussen,havrevej 15,5800  Nyborg

SeNiorkLuBBeN	N
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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

SeNior	gruPPe	y	FoA	odeNSe
TIRSDAG den 06-02-2007 
kl. 9.30 – 12.00 

sUMMeMØde
Vi skal hygge os med lidt snak. 
Sidste frist for forslag til generalforsamlingen.
indbetaling: bowling 50,00 kr.
indbetaling: Ferie a’ conto
Kontingent for støttemedlemmer for 2007: 100,00 kr.

TIRSDAG den 20-02-2007 
kl. 10.00 – 13.00 

generAlFOrsAMlIng
dagsorden ifølge vedtægter. Følgende er på valg:
næstformand Ebba hestehave modtager ikke genvalg
Kasserer Gerda Kragh Nielsen
Bestyrelsesmedlem Kirsten Gertsen
Bestyrelsessuppleant Ellen Nielsen modtager ikke 
genvalg
Bilagskontrollant Gunna olsen modtager ikke genvalg.

under generalforsamlingen er der kaffe, og bagefter er der 
2 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand til hver. 

TORSDAG den 01-03-2007 
kl. 14.00-17.00  

FÆlles generAlFOrsAMlIng
dagsorden ifølge vedtægter. Følgende er på valg:
næstformand Edith fra Nyborg
Kasserer Gert fra gruppe D
Bestyrelsesmedlem
Bilagskontrollant
Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage.

TIRSDAG den 06-03-2007 
kl. 10-ca.12.00  

bOWlIng
Vi skal bowle på Rugårdsvej, og efter kampen er der kaffe 
og rullepølsemad.

TIRSDAG den 20-03-2007 
kl. 9.30-13.00   

FOredrAg
Vi får besøg af hans henrik Jensen fra odense Politi, der 
vil fortælle om tyverier og om, hvordan vi kan sikre os i 
hjemmet.
 
hilsen gruppe y
inge Egeberg

Odense
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vindere af krydsen  

i nr. 6 2006

Grethe Hansen 

Lilian Jespersen

Asger Lindstrøm

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 20. februar 2007
send krydsen til:
FoA - Fag og Arbejde · Vesterbro 120, postboks 905 · 5100 odense C
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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 vika-
riater fra arbejdspladserne i FoA odenses 5 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

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 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 fødselsdato, samt at du ønsker 
at tilmelde dig bladet elektronisk).

Obs – Obs - 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 arbejdsplads, så kontakt tillids-
repræsentanten eller FOA Odense 
og aftal nærmere.

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

er du i tvivl om din forsikringsstatus, 
er du naturligvis velkommen til at rette 
henvendelse til en sagsbehandler i 
vores medlemsadministration.
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