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GOD SOMMER
til vores medlemmer

FOAnerkendelsen

går denne gang til Jytte 
Christensen, som gør 
hverdagen på bo- 
fællesskabet Korsvang 
Bo-enhed II i Assens lidt 
sjovere.
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FOA Odense
Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00
Fax 46 97 18 01 · odense@foa.dk

Afdelingen holder lukket tirsdag 
den 5. juni 2007 (Grundlovsdag).

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

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 i juli måned.

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: FOA Odense
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4 OVERSiGt OVER AFDELinGSBEStyRELSEn

4 FOA UnGDOM

5 LæSERBREV 

6 FOAnERKEnDELSEn  

7 FOA KORt nyt 

8 tåSinGE RUnDt  

9 FAMiLiEUDFLUGt tiL SOMMERLAnD SyD
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11 KOSt & SERViCE

11 tEKniK & SERViCE

12 SOCiAL & SUnDHED 
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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: Sep. nov. Jan. 08
indsendes: 20. juli 20. sep. 20. nov.
Bladet hos medl.: 1. sep. 1. nov. 1. jan

Odense
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146 stemmeberettigede og 22 ikke stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
Der var kun få spørgsmål til beretningen, der var inde omkring både hvad der var sket i 2006 og 
udfordringerne, som organisationen står over for i 2007. 

Afdelingen hentede i 2006 26 millioner kroner hjem til medlemmer - beløbet dækker arbejdsskadeerstat-
ninger, fratrædelsesordninger, faglige sager, lokal løndannelse - et resultat vi er stolte af. Det er således 
væsentligt mere, der hentes hjem til medlemmerne, end medlemmerne samlet betaler i kontingent.

til regnskabet, som viste et overskud på 335.000 kroner, var der ingen spørgsmål.

Under indkomne forslag var der et forslag fra et medlem om, at der skulle ske en tilbagebetaling af 
3.450.000 kroner  til medlemmerne, da forslagsstilleren var af den opfattelse, at afdelingen ikke havde 
anvendt økonomien til det, vi havde bedt om. 
Det er en sag, der startede i 1997, hvor generalforsamlingen besluttede en kontingentstigning på 10 kroner, 
hvoraf vi synliggjorde, at det ville koste ca. 4 kroner at etablere datastue og afvikle kurser. i de beregnede 
4 kroner var inkluderet alt omkring drift. Det stillede forslag blev nedstemt.

Der lå ligeledes et forslag fra medlemmet om en kontingentnedsættelse på 3 kroner, med samme 
bevæggrund. Også dette forslag blev nedstemt.

Dette bevirkede, at medlemmet gik på talerstolen og adviserede, at han nu havde til sinds 
at gå til pressen med sagen, idet kun 146 medlemmer havde været til stede til at tage 

beslutningen på vegne af ca. 10.000 medlemmer. Jeg håber, medlemmet besinder 
sig og respekterer de demokratiske beslutninger, vi har i vores organisation. 
Afdelingskontingentet blev herefter fastsat til at være uændret, 152 kroner.

 Under punkt 9 valg var der genvalg på alle poster. til den ledige post blev 
 Jytte Laen valgt som bestyrelsesmedlem. Bilagskontrollantsuppleantposten 

 forbliver vakant, idet der ikke var opstillet kandidater. Se oversigten over 
 afdelingsbestyrelsen på næste side.

 Kirsten Johansen
	afdelingsformand

Afdelingen havde den 24. april 

GEnERAlFORSAMlinG

 

	

Af emner fra beretningen kan nævnes:
- organisatoriske ændringer
-  ændringer på arbejdspladserne og på  

beskæftigelsesområdet efter kommunalreformen
- ændringer i sygedagpengelovgivningen
- samarbejde med andre organisationer
- medlemshenvendelser i afdelingen
- medlemsorganisering

Af kommende udfordringer kan nævnes:
- politiske kontakter
- arbejdspladsbesøg
- løntjek
- organisatoriske ændringer
- overenskomstforhandlingerne ’08



Odense

tillykke til Inge Ravn, Odense, social- og sundheds- 

assistentelev, som vandt et gavekort på 400 kroner til 

Bodyshop i vores konkurrence. 

Held og lykke med resten af din elevtid. 
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Musik og shake that ass...
SKÅÅÅÅÅL!!!

Gruppeknus…

Mange kommer 

– det bliver fedt!

Hygge på teltpladsen!
Hvem vinder denne bold?

Make-up’en bliver lagtØl og fodbold

Beachteltet 

– fuld af stemning

Så er det i pool’en!

SommerdySt

feStival

Live-bands

party-uartig

Luksus-festivaL

WeLLness area

fri bustransport

tjek  
www.sommerdysten.dk

Bliv en oplevelSe rigere
– ta’ med på SommerdySt-feStival!

17.–19. august 2007
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Afdelingsbestyrelsen: 
Afdelingsformand: 
Kirsten Johansen 

næstformand: 
inge Grønbech

Faglige sekretærer:  
Jørgen Borup  
Bent Hansen

Bestyrelsesmedlemmer: 
Hanne Hemmingsen Annette Bredal Jensen
Erik Mikkelsen Birgit Krogaard
Karin Petersen Bo V. Jørgensen
Helle Heilmann Jytte Laen

Sektorvalgte til bestyrelsen:
Hans Jørgensen nina Skov-Lauridsen
Peer Grønbech Alice Due

Øvrige valgte:

Bilagskontrollanter:
Erik H. Pedersen
Hanne Lenskjold

Bilagskontrollantsuppleanter:
Karsten Sørensen
(ledig)

Fanebærer: Bent Hansen
Fanebærersuppleant: Kitty Christensen

Odense



N R .  3  |  J U N I  2 0 0 7     �    

læserbrev:

i forbindelse med de netop igangværende overenskomst-
mæssige aftaler for de privatansatte på arbejdsmarkedet, 
har hele spørgsmålet om de ”uddannelsesmæssige” 
betingelser og vilkår også været drøftet. i skrivende stund er 
det spændende, hvad dette vil medføre, da resultatet uden 
tvivl, vil smitte af på de offentlige ansatte. På FOAs kongres 
for 2004, blev dette også fremført som et vigtigt punkt til 
de kommende overenskomstforhandlinger 2007.

i dag er kravene til omstillingsparathed og evne til fleksibi-
litet, blevet et vigtigt omdrejningspunkt til alle grupper på 
arbejdsmarkedet indbefattet FOAs medlemmer (blivende 
såvel som kommende). Det store spørgsmål er så, hvordan 
en evt. uddannelsesmæssig aftale vil se ud og hvordan, 
den skal implementeres og hvad den skal indeholde.

taler vi om en bred og almen model, eller skal den være 
specifikt tilpasset det enkelte medlem og selvstændigt 
”ejerskab” (klippekortsmodellen)? Personligt tror jeg tiden, 
taler mest for den personlige model. Dette vil nok også få 
størst mulighed for at blive gennemført, når aftalen skal i 
hus. i det hele taget skal fagbevægelsen i større grad passe 
på – ikke at være for centralt og fastlåst i sine holdninger til, 
hvad nu lige medlemmet, sådan går rundt og har lyst til.

Det er vigtigt, at se på det danske samfund – som en 
gruppe meget individuelt orienterede, der på mange måder, 
er blevet mere bevidste, om deres valg af eksempelvis 
”uddannelsesmuligheder”.
Vi vælger mere ud fra, hvor i livet, vi hver især befinder os 
og i mindre grad ud fra, hvad der kan tjene helheden og 
samfundsøkonomien. Uddannelse er blevet noget meget 
personligt og såfremt, vi til stadighed skal kunne tiltrække 
nye medlemmer, er det vigtigt, vi allerede nu, gør os dette 
klart.

De nye ungdomsårgange er mere fikseret på karrieremu-
ligheder og fremtidige valg bliver taget på baggrund af, 
hvordan man nu lige ser sit liv og dets evt. realiserings-
muligheder og kompetenceløft.
Vi er i stigende grad blevet vores egen ”tilrettelægger” af 
vores liv. Vores erhvervsvalg og disse funktionsmuligheder 
afspejler vores opfattelse af, hvordan vi ser på verdenen. 

De krav og de forventninger vi til sammen skaber, afspejler 
ganske klart samfundets ændring fra at være et industri-
samfund med centralt fastlagte mål til at være et service- og 
forbrugsorienteret samfund, hvor den enkelte i højere grad 
vælger sit eget liv. 

At lære at lytte og forstå er vejen frem:
Dette er vigtigt, at få medinddraget, når vi taler om faglighed 
og når vi taler om fagligt engagement samt ikke mindst 
uddannelse. Uddannelse er nemlig det, som skal holde 
sammen på os som mennesker og skabe helheder. Være 
det bolværk og vores fælles spejl og give mulighed for ud-
veksling af erfaring og demokratisk forståelse, når vi samles 
om en fælles sag. Vi skal være bedre til at bruge hinanden 
og lytte til hinanden forskellige erfaringsverdener. Se det 
som en styrke, at vi er i besiddelse af mange indfaldsvinkler 
til den samme sag og problemstilling. At tilværelsen er 
mangesidet og fyldt med modsætninger og konflikter, hvor 
vi umiddelbart, tror vi er enige og så opdager vi pludselig, 
at det, er, vi slet ikke alligevel.

Udforskning af livet er det fælles guld
At udforske tilværelsens dybder og begive sig ud på de 
vilde våger – rent tankemæssigt og skabe nye fællesskaber 
og vidensopsamling – eksempelvis om arbejdsmiljøet og 
de relationer, vi til sammen til dagligt bevæger os i. Hele 
diskussionen om, hvorvidt, vi er stressede eller bare lidt 
fortravlede i vores liv, er en tydelig indikation på, at noget 
er riv-raskende galt i vores valg af livsform.
Den der virkeligt er stresset og vitterligt ikke forstår, at 
mærke efter og lytte til sin egen indre stemme – har sandelig 
et problem. Dette her må alle på arbejdsmarkedet forstå, 
som et vigtigt omdrejningspunkt og så kan det ikke nytte, 
at arbejdsgiverne eller hjemmet presser dig til flere gøremål 
- end du kan magte. Derfor skal vi slå et slag for bedre 
uddannelsesmuligheder, hvor kompetencebegrebet indgår 
og opfattes, som noget positivt.

Kompetence er evnen til at træffe beslutninger og føre disse 
ud i handlinger, der når frem til et positivt resultat i forhold 
til situationens krav. Vi skal kort sagt se uddannelse, som 
noget der gør os myndige og hvor vi tør tage selvstændige 
beslutninger til glæde for os selv og hinanden.

af Bo Bergstrøm, medlem af FOA Odense

Lysten til at blive klogere på livet,  
indbefattet arbejdslivet, bør fremmes
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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 arbejdspladsen, 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”.

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
Hanne godskesen  skriver:

Jytte Christensen, ansat ved bofællesskabet Korsvang Bo-enhed II i 

Assens, fortjener så afgjort en anerkendelse.

• Jytte er altid glad og positiv. Hun er en rigtig solstråle både for vores 

beboere og for os medarbejdere

• Hun er, på trods af sit fuldtidsjob, altid parat til at hjælpe, hvor hun 

kan, og gør alt for at bytte rundt på sine egne vagter, for at en anden 

kan få en ønsket fridag

• Jytte er utrolig energisk, og vi andre kan blive  

helt forpustede, bare af at se hende arbejde,  

- hun er aldrig i ro, og vi kalder hende i spøg  

for ”damp-barnet”

• Hun har altid nye ideer til aktiviteter for vore 

beboere, og er næsten altid selv ”primus  

motor” for aktiviteterne

• Hun formår at lave en ”fest” ud af en lille 

ting - alt skal fejres, og det nyder de gamle

• Jytte tog uddannelsen til SOS-hjælper for et 

par år siden, efter at have arbejdet næsten  

30 år i storkøkkenet på det daværende ”Pleje-

hjemmet Korsvang”, som i 2004 blev lavet om til 

”leve & Bo” miljø

• Hendes år i køkkenet kommer især vore be-

boere til gode - hun disker op med de lækreste 

frokostanretninger

Jo – Jytte gør det værd at komme på  

arbejde – gør hverdagen på en travl arbejds-

plads lidt sjovere at komme igennem, og 

der er altid en positiv stemning, når hun er 

der.
Hanne	Godskesen	var	på	ferie,	da	vi	besøgte	

Jytte	Christensen	på	Korsvang.

Odense
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Sygehjælper Kirsten Andersen 
havde den 1. marts 2007 25 års 
jubilæum i nyborg Kommune.
Kirstens daglige gang er i Oasen 
på Tårnparken. Her er hun me-
get vellidt af både beboere og 
kollegaer.

Merrit Andersen

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

Sygehjælper Jytte Voldsgaard 
havde 40 års jubilæum på OUH 
den 1. april 2007. Jytte har været 
over 25 år på afd. VITA.
Hun er en energisk, humørfyldt 
og vellidt kollega. Jytte er oprin-
deligt fra Djævleøen, men vi har 
accepteret hende som en af 
vores egne.

Vi bukker og skraber
for alderspræsidenten
Hjertelig tillykke

Kollegerne v/Tr lone Madsen

”Bedre sent end aldrig”

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

         Elektronisk  abonnement på bladet
I forbindelse med, at vi er overgået til 
samsending med forbundsbladet, kan 
det af tekniske årsager ikke længere 
lade sig gøre, at nøjes med nyt fra FOA Odense i elektronisk udgave. Hvis man står på forbundsbladets adresseliste,  

får man også nyt fra FOA Odense.

Det elektroniske abonnement ophører 
derfor fra og med dette nummer.  
nyt fra FOA Odense kan dog fortsat  
læses i elektronisk udgave på vores 
hjemmeside www.foa.dk/odense.

     Kender du 

ADVOKATVAGTEn 
               ved lO?

Hos ADVOKATVAGTEn ved lO får 
medlemmer gratis rådgivning af en 
advokat.

Bestilling af tid på tlf. 6614 0415. 

Gennem ADVOKATVAGTEn får du 
rabat på skøder, testamenter, ægte
pagter og dødsbobehandling. 

Ring til advokatsekretær Maibritt 
Hartmann på dir. tlf. 6312 4142 og 
hør nærmere.

           Odense  Advokatselskabet 
Rugårdsvej 9,1  Per Jørgensen ApS
5100 Odense C  Filosofgangen 18
tlf. 6614 0415  5100 Odense C
    tlf. 6611 0047

§
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FOA Odense arrangerer igen i år fælles transport af både 
dig og din familie, samt cykler, fra Vesterbro 120.
Vi kan max. transportere 250 cykler.
- Denne transport er på deltagernes eget ansvar.

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

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

Deltagere, der selv kører til tåsinge og ikke kommer til 
morgenkaffe, (skal oplyses ved tilmelding) skal selv afhente 
FOA-trøje og startkort i afdelingen fra tirsdag den 7. august 
til torsdag den 9. august – i åbningstiden (se side 2).

HUSK – startkort kan ikke udleveres på tåsinge.

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

Der køres fra tåsinge til Odense kl. 16.15!

Pris:
Medlemmer: Kr.  80,-
ikke medlemmer: Kr. 140,-
Børn til og med 13 år: Kr.   95,-

Kvittering skal medbringes

tilmelding og betaling i afdelingen - senest torsdag den 
19. juli 2007 - Vesterbro 120, Odense, tlf. 46 97 18 00

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

FOA Odense

Så cykler hele familien derudad .....

TåSinGE RunDT
SØnDAG Den 12. AUGUST 2007

Udfyldes
af afd.

✁

Tilmelding til Tåsinge Rundt 2007
Bluserne fås i størrelserne 4/6 år - 8/10 år - 12/14 år - S - M - l - Xl og XXl
Det er vigtigt, at der bestilles den rigtige størrelse i bluse – da der ikke er 

mulighed for at bytte på Tåsinge!

Sidste tilmelding og betaling er torsdag den 19. juli 2007

	 Navn	 Cpr.nr.	 Medlem	 Ej	medlem	 Barn		 Str.	bluse	 Ej	transport	 Ønsker			 Betalt	d.
	 	 	 	 	 født	efter		 	 	 morgen-
	 	 	 	 	 13.8.1993	

Odense
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Transport:
Der er fælles bustransport fra  
FOA Odense kl. 08.00.

Bussen kører retur fra 
Sommerland Syd kl. 16.00.

Pris pr. deltager:
Kr. 275,00 inkl. transport  
og entré.
      

Der er ingen forplejning med i  
arrangementet – det sørger du selv for.

Tilmelding og betaling: 
Kun ved personlig henvendelse i  
afdelingen fra den 1. – 16. august 2007.

Såfremt der ikke er tilmeldt min. 25  
deltagere, vil turen blive aflyst.

FOA Odenses Aktivitetsudvalg
Kom 

med til  
en festlig 

dag!

Tag med på familieudflugt til

Sommerland Syd
  lørdag den 25. august 2007



Vi havde i år udsat mødetidspunktet for spisning til kl. 18.30, som forsøg på at flere 
medlemmer bosat udenfor Odense skulle have mulighed for at nå herind til deltagelse 
også i spisningen. Det viste sig dog, at antallet af fremmødte stort set var samme antal 
som sidste år, hvor der var 95 stemmeberettigede.

Kl. 19.30 var der foredrag ved lektor og forfatter niels Jægerum omhandlende fortællinger 
om børn, der skal mærke livets rislen. Et kig ind i modsætningen mellem voksenstyrede 
børn og de fritgående eksperimenterende børn uden overvågning. Et foredrag, der satte 
tankerne i gang og hvor lattermusklerne blev rørt!

Selve generalforsamlingen startede kl. 20.45, hvor sektorformand Alice Due i beretningen 
bl.a. var inde på kommunalreformens betydning for sektorens medlemmer, status for for-
handlingerne med kommunerne, igangværende undersøgelser, rekruttering og fastholdelse 
af dagplejere, arbejdsmiljø, lov om røgfri miljøer, uddannelsesområdet og de kommende 
overenskomstforhandlinger i 2008.

Der var indkommet 3 forslag til generalforsamlingens behandling fra et medlem gående 
på, at dagplejerne skulle have en rimelig husleje-kompensation for den del af deres bolig, 
som kommunen direkte eller indirekte ønsker at disponere over og at skattefradraget blev 
omsat til et tilsvarende løntillæg, samt at 5. barns vederlaget skulle afspadseres.

Forslagene gav en livlig og god debat, men blev nedstemt ved afstemningen.

Alice Due
Sektorformand

Pædagogisk sektor afholdt 
generalforsamling tirsdag 
den 20. marts 2007
Der var fremmødt 90 stemmeberettigede

efter generalforsamlingen ser bestyrelsen for 
pædagogisk sektor således ud:

Formand
Dagplejer Alice Due
næstformand
Dagplejer Hanne Hemmingsen

Bestyrelsesmedlemmer: 
Dagplejer Birgit Krogaard
Dagplejer Bodil Jørgensen
Dagplejer Lis Pedersen
Dagplejer Susanne Jespersen
Omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo

Suppleant til bestyrelsen:
Dagplejer Conny Rasmussen
Dagplejer Hanne Jørgensen
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Pædagogisk
Odense



traditionen tro startede vi med lidt god mad, inden den 
mere officielle del af generalforsamlingen tog over.

Bestyrelsens beretning blev aflagt ved formand nina Skov-
Lauridsen. Beretningen kom vidt omkring. Den indeholdt 
bl.a. information om sidste års tiltag indenfor sektorens 
område, både lokalt men også på landsplan, samt visioner 
for fremtiden. 

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen, hvor Anne Grethe 
Pedersen blev valgt til næstformand i sektoren. Hanne 
Lenskjold og Hanne Jørgensen blev begge genvalgt som 
ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bo Bergstrøm blev 
genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Bo er 1. suppleant 
og der var desværre ingen stillet op som 2. suppleant.
Generalforsamlingen vedtog, at posten som 2. suppleant 
genopslåes igen i 2008.

Der var ligeledes valg til faggrupperepræsentanter, 
hvor der var genvalg af Hanne Hansen til faggruppen 
indenfor køkken, Guri Kølle indenfor faggruppen staten, 
Hanne Jørgensen indenfor faggruppen rengøringsledere, 
Hanne Lenskjold indenfor faggruppen serviceassistent. 
Faggrupperne rengøring, kantineledere, højskoler er 
hermed desværre vakante.

På bestyrelsens vegne
nina Skov-Lauridsen

Kost- og servicesektorens bestyrelse efter 
generalforsamlingen den 7. marts 2007

Formand 
Serviceassistent nina Skov-Lauridsen
næstformand: 
Serviceassistent OUH Anne Grethe Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer
Serviceassistent OUH Hanne Lenskjold
Husassistent i Centrum Vibeke Larsen
Serviceassistent OUH Hanne Jørgensen
Serviceassistent OUH Annette Bredal Jensen
Husassistent i Sydvest Conni Vinkler Larsen

1. suppleant
Serviceassistent Hovedkøkkenet OUH Bo Bergstrøm
2. suppleant 
Vakant 

Kost og servicesektoren holdt 
generalforsamling den 7. marts 2007 

Aftenen startede med spisning kl. 17.30. Selve general-
forsamlingen startede kl. 19.00, hvor sektorformand Peer 
Grønbech afgav bestyrelsens beretning. 

Beretningen havde følgende indhold:
• Overvejelser om genopstilling i 2008
• Om kommunalreformen
• Om samfundets udvikling
•  Situationen for Odense Bybusser med overgang til 

FynBus
•  Situationen for amtsskolebetjentene og amtsvejmæn-

dene i f.m. kommunalreformen

Der var herefter valg til bestyrelsen, hvor Willy H. Rau, 
Bo Jørgensen, Poul Erik Dyrlund og Karsten Sørensen 
blev genvalgt. 

teknik- og servicesektorens bestyrelse efter generalfor-
samlingen den 29. marts 2007:

Formand
Buschauffør Peer Grønbech
næstformand 
Brandmand Jesper W. Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer 
Amtsskolebetjent Jørgen Markussen
teknisk serviceleder Karsten Sørensen
teknisk servicemedarbejder Willy H. Rau
trafikmester Poul Erik Dyrlund
Maskinfører Carsten W. Andersen
Buschauffør Henning Hansen
teknisk servicemedarbejder Bo Jørgensen

Teknik- og servicesektoren holdt 
generalforsamling den 29. marts 2007

Teknik & Service
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Kost & Service
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Rigtig mange medlemmer har benyttet sig af muligheden 
for at stille krav til den nye overenskomst. Og det er godt! 
Kun gennem engagerede medlemmer, der stiller krav 
til deres løn- og arbejdsvilkår, kan vi få nogle ordentlige 
resultater hjem. Resultater som de ansatte på social- og 
sundhedsområdet er værd og som politikerne står i kø for 
at fortælle, at vi også fortjener! 

Lønstigninger falder ikke ned fra himlen, de kommer kun 
når vi står sammen og sætter tryk på! 
i skrivende stund har vi endnu ikke det totale overblik, 
men tendensen er ikke til at tage fejl af. Vi har denne gang 
lagt op til, at man via spørgeskemaerne skulle foretage en 
direkte prioritering af kravene til overenskomsten.

Baggrunden er at vi har ønsket at sende et så klart signal 
til Forbundets forhandlere som muligt. Og signalet er klart! 
Løn, løn og løn kommer ind på suveræn 1. plads. Der 
er nuancer med hensyn til om lønstigninger skal aftales 
centralt eller lokalt, om det er grundlønnen der skal hæves, 
eller ulempetillæg osv. Men nuancerne er heller ikke det 
mest afgørende i den indledende fase. Her drejer det sig 
om at få ”bombarderet” med vores klare forventninger. 
Og forventninger er store skulle vi hilse og sige til både 
arbejdsgivere og politikere. 

Udover lønnen er der også kommet andre krav ind. F.eks. 
om større pension, seniorordninger, uddannelse og ikke 
mindst flere omsorgsdage til ”alle”. Vi bringer loyalt alle 
forslagene videre, så de indgår i den endelige prioritering 

og forhandling på landsplan. Men hvis ikke Fyn er endog 
meget atypisk fra det øvrige land er der ingen tvivl om at 
hovedkravet er LØn, LØn og atter LØn!!
 
Hans Jørgensen, sektorformand

Stor interesse for overenskomst 2008

danmarks 
bedste ældrepleje 
i år 2010

Dette er overskriften på et projekt i Odense kommune, som vi i 
social- og sundhedssektoren var inviteret på OCC for sammen 
med tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter at 
høre nærmere om. 

Odense Kommunale ældrepleje tager nu fat på udvikling af 
medarbejdernes kompetencer. Det sker over de næste fire 
år, hvor man vil arbejde hen imod at blive Danmarks bedste 
ældrepleje. 

i øjeblikket er cirka 90 mellemledere i gang med at blive eva-
lueret. Gennem evalueringerne skal man finde ud af, hvad de 
som ledere skal arbejde med for at blive dygtigere. 

Siden kommer turen så til medarbejderne. Evalueringen tager 
udgangspunkt i, hvilke kompetencer medarbejderen selv 
synes er vigtige for at blive bedre til sit arbejde. Og ud fra det 
lægger man så en plan for, hvordan medarbejderen opnår 
disse færdigheder.

Et projekt som bliver spændende at følge.
Hanne Knudsen

Social & Sundhed 

efter generalforsamlingen den 20. marts 2007 
ser bestyrelsen således ud:

Formand 
Sygehusportør Hans Jørgensen
næstformand
Social- og sundhedsassistent Hanne Knudsen
Sektorsekretær 
Sygehjælper Erik Mikkelsen

Bestyrelsesmedlemmer 
Social- og sundhedshjælper Pia Capton
Social- og sundhedsassistent Lotte Madsen
Social- og sundhedsassistent Sonja Vind
Social- og sundhedsassistent Doris Larsen
Social- og sundhedsassistent tenna Andersen
Hjemmehjælper Karin Petersen
Plejer Helle Heilmann
Plejehjemsassistent Ken Asmus

Suppleanter
Social- og sundhedsassistent Kirsten Braaby
Social- og sundhedshjælper Rico Bønsø

Odense
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pSykiatriSk	fagkluB

Hvad lighed er der mellem  
rusmidler og bananer?
– om hjernen, sprut og stoffer, når man er sindslidende

Så er fagklubben klar med endnu et spændende foredrag og som overskriften antyder, så er der alvor og sjov 
ved tilværelsen. Psykiateren Henrik Rindom vil blandt andet fortælle om hjernens belønningssystem, som giver os 
en dejlig oplevelse, når det påvirkes af rusmidler, men som også er med til at sikre os overlevelse ved at belønne 
os med en behagelig fornemmelse, når vi spiser. Her er ligheden mellem rusmidler og bananer.

Men så er det også sagt, for forskellen bliver tydelig, når misbrugsadfærden viser sit ansigt. For når du f.eks. 
mangler cigaretter en søndag aften, så skorter det ikke på argumenter for at hente disse i kiosken en sen 
aften – ”jeg har siddet inde hele søndagen, jeg trænger til frisk luft og til at strække benene”. Sådan en adfærd 
fremkommer ikke af mangel på bananer. Se, det er forskellen mellem rusmidler og bananer.   

Kom og hør dette foredrag:
Torsdag d. 14. juni kl. 18.00 – i FOA salen, Vesterbro 120, Odense

KluBBERnE inFORMERER

Valgte fra generalforsamlingen 
den 1. marts 2007
Formand Johnna Henriksen Genvalg
næstformand inge Brun Ny	valg
Kasserer Linda nørregaard Nyvalg
Bestyrelsesmedlem Marianne Jensen Genvalg
Bestyrelsesmedlem Kirsten Hermansen Nyvalg
Bestyrelsesmedlem Lone Østergaard Nyvalg
Suppleant Anne-Mia Palmer Nyvalg
Suppleant Christina Bank Nyvalg
Bilagskontrollant Anette nielsen Genvalg
Suppleant Marie Louise Lohse Genvalg

Hilsen Klub OUH

kluB	OuH	(SygEHjælpEr	Og	 	
SOCial-	Og	SuNdHEdSaSSiStENtEr)

Der er  sommerudflugt den 30. maj
Hvor går turen hen? Det får I nærmere  besked om.

tilmelding, pris og meget andet vil blive oplyst på opslag, der bliver sendt 
ud til din arbejdsplads - så hold øje med Psykiatrisk Fagklub.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Klubformand Helle Heilmann
tlf. 66191966, Email: helle.heilmann@get2net.dk
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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 d. 12062007
kl. 9.4015.00 

SEJlTUr
Vi kunne tænke os at slutte af inden sommerferien med 
en sejltur på Odense Fjord med Svanen.
Vi mødes ved Havnens Gourmet kl. 9.40, vi sejler kl. 10.00.

turen går først til Vigelsø, hvor vi går op og ser en udstilling 
i det gamle hus. Derfra sejler vi til Enebærodde, hvor der 
til hver er 2 halve stk. smørrebrød. Drikkevarer og kaffe 
er for egen regning. Der bliver tid til en lille tur rundt på 
Odden inden vi igen sejler retur til Odense, hvor vi forventer 
at være kl. ca. 15.00.
 

Ferieturen i år går til POlEn
indbetaling af restbeløb er den 6. august, kl. 10.00-11.00 
på 3. sal på FOA, Vesterbro 120.
 
Første gang efter sommerferien er den 4. september 2007 
kl. 10.00, hvor vi snakker ferieoplevelser.
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.
 
Hilsen gruppe y
inge Egeberg

Du hjælper andre, 
vi hjælper dig

Sommerudflugt til Langeland 
Mandag den 4. juni

SENiOrkluB	d

Start kl. 9.00 fra p-pladsen på hjørnet af åløkke Allé og 
Rugårdsvej. Vi kører til Langelandsfortet, hvor der vil være 
1½ times rundvisning, hvorefter vi spiser sandwich (som 
klubben giver) i disse naturskønne omgivelser. Så fortsæt-
ter vi til Klise nor, hvor vi ser de vilde heste. Så køres til 
Kædeby, hvor vi besøger et spændende krystaludsalg, 
hvor vi drikker kaffe i det fri – chaufføren laver kaffe – så 
køres hjem med ankomst ca. 17.30. 

Pris 200 kr. betales ved tilmelding senest 10. maj.

Vi starter efter ferien den 9. august kl. 14.00 på 
tolderlundsvej 7.

På bestyrelsens vegne
therese Rasmussen

Odense
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k R y d s o R d
Der trækkes lod om 3x3 flasker rødvin.
Løsningen skal være afdelingen i
hænde senest den 20. juli 2007
Send krydsen til:
FOA Odense · Vesterbro 120 · Postboks 905 · 5100 Odense C

Vindere af krydsen  

i nr. 2 2007

Steen Ellegaard 

Lilian Jespersen

Dagny Pedersen

Vinderne har fået 

personlig besked!



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.

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.

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

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 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
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