
Nyt fra
NR.5  |  SEPTEMBER 2008  |  15. ÅRGANG

Odense

40 ÅRS JUBILÆUM - OG 
FORTJENSTMEDALJE 
FRA DRONNINGEN
Den 20. maj kunne 
husassi stent Grethe 
Bielefeldt fejre jubilæum 
i Hovedkøkkenet på OUH 
Side 13

ART IKEL :
Annie - 
en fl yvende 
farmor



2 N R .  5  |  S E P T E M B E R  2 0 0 8

FOA Odense
Vesterbro 120 · Postboks 905
5100 Odense C · Tlf. 46 97 18 00
Fax 46 97 18 01 · odense@foa.dk

Åbnings- og telefontider 
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Åben Datastue: torsdage kl. 15.00 - 17.00
Forudsætning: Kendskab til edb på brugerniveau.
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rådhusbetjent Willy Rau
tlf. 65 93 31 13, whr@odense.dk
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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.
Forsidefoto: Lars Skaaning
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Fagligt talt 

Sommerferien er nu overstået, og budgetforhandlingerne er gået i gang i kommunerne. Det er 
nu, der skal sættes fokus på de budskaber, der også blev sendt til arbejdsgiverne og regeringen i 
forbindelse med strejken.

Der skal FLERE HÆNDER til! 

Det er et af de budskaber, der blev sendt. Det har været beskæmmende, at vi inden for sygehus-
området måtte fritage afdelinger for at konflikte, da den daglige bemanding ikke kunne dække det 
nødberedskab, der var behov for. Vi har arbejdspladser, hvor vore medlemmer ofte bliver bedt om at 
dække kolleger ind, enten ved at arbejde ekstra timer eller ved at løbe endnu stærkere, end de gør 
i hverdagen, hvilket kan være umuligt, da de i forvejen udfører alle opgaver i lyntempo. Det er tiden, 
at politikerne kigger på den opgavemængde, de forventer den enkelte medarbejder skal tage sig af 
i løbet af en vagt. Der er ingen, der kan holde til at arbejde for to eller konstant passe 5 børn. 
Vi skal have nedsat en lønkommision til at få kigget på den lønforskel, der er mellem de offentlige 
og de private lønninger. Det skal være en kommission, der også har penge med. Det hjælper ikke 
noget kun at finde frem til, at der er en forskel på mandeløn og kvindeløn og en forskel på det en 
offentligt ansat m/k tjener og det en privatansat tjener.

Forbundet sætter fokus på dette med koncerter i Esbjerg, Ålborg, Århus, Odense og København under 
sloganet ”Ligeløn – Ja hvad ellers”. Her i Odense er det den 10. september 2008 kl. 16.00 – 18.00 
(se opslag side 9). Foruden musik vil der også blive holdt taler med kravet om en lønkommision.

Det er tvingende nødvendigt for at bevare den velstand vi har i dag, at det offentlige fortsat er i 
stand til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og det gøres kun, hvis lønnen og arbejdsforholdene 
er i orden, så FOAs budskab er stadig aktuelt:

FLERE HÆNDER OG MERE I LØN 

Inge Grønbech
Afdelingsformand 
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B U S T U R  T I L  K Ø B E N H AV N
tirsdag den 25. november 2008
Aktivitetsudvalget i FOA Odense har arrangeret en tur for interesserede medlemmer til København,
hvor vi vil besøge Københavns Rådhus. 

vi starter fra FOA Odense præcis kl. 08.00. 
der vil blive serveret kaffe m/rundstykker i bussen.

Når vi ankommer til København vil der kl. 11.00 være rundvisning på Rådhuset, hvor der er mange spændende
rum at se: Festsalen, Borgerrepræsentationens mødesal, snapstinget, bryllupssalen, Jens Olsens Verdensur 
og tårnet med den fantastiske udsigt over København. 

Besøget på Rådhuset varer en times tid og herefter er der mulighed for at se København på egen hånd.

Kl. 19.00 mødes vi ved bussen og turen går tilbage til Odense, forventet ankomst ca. kl. 21.00.

Tilmelding samt betaling ved henvendelse i afdelingen, kursussekretariatet, 
senest mandag den 10. november 2008.

Pris kr. 200,00 pr. person.

Der kan max. deltage 50 personer, og turen er kun for medlemmer.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Aktivitetsudvalget
      

Odense

København

Odense

Odense
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Plejecentret egeparken i nyborg 

Vi havde en rigtig festlig dag her i Egeparken onsdag den 
25. juni 2008, da vores social- og sundhedsassistent Inger 
Smidt fik overrakt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 
40 års tjeneste indenfor pleje og omsorg.
Borgmester Jørn Terndrup overrakte medaljen og vores 
ældrechef Lene Sørensen og vicekommunaldirektør Søren 
Møllgaard deltog også. Desuden var Ingers familie tilstede 
og de kollegaer, som var på arbejde.

Det var en hyggelig middagsstund, og Inger fortjener 
påskyndelse for sit store engagement, hun altid udviser 
i sit arbejde.
 
Med venlig hilsen og god sommer
 Lene Rawashdeh (FTR)

40 års 
jubilæum og 
fortjenstmedalje fra 
Dronning Margrethe

års 
jubilæum og 
fortjenstmedalje fra 

Vi er en lille gruppe fynske dagplejere, der har dannet 
en selvhjælpsgruppe under Kræftens Bekæmpelse.

er du dagplejer og har du 
fået konstateret kræft?

Behovet opstod, da vi som dagplejere syntes, 
vi havde nogle specielle problemstillinger, så 
som lange arbejdsdage/uger, en del tunge løft, 
besvær omkring tilbagevenden til arbejdet og 
oplevelse af forskellige grader af forståelse fra 
arbejdsgiver (kommunerne) og muligheder for hjæl-
pemidler i arbejdsregi.

Kan du genkende nogle af disse ting og har du 
lyst til at deltage i gruppen? Vi mødes ca. 1 x hver 2. 
måned – oftest på Kræft rådgivningen i Odense.

Din kræftdiagnose er underordnet – for os er det vores 
arbejde som dagplejere, der er omdrejningspunktet.

Ved møderne deltager en frivillig fra Kræftens 
Bekæmpelse, som har fulgt gruppen siden den 
startede.

Kontakt venligst 
Kræftrådgivningen 
Vesterbro 46, 5000 Odense C. 
Tlf. 66 11 32 00 eller odense@cancer.dk
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Sommeren er så småt ved at gå på hæld og det faglige 
arbejde kører igen på den store klinge. Efteråret bringer 
mange nye og spændende udfordringer. Forbundet holder 
kongres i oktober måned, hvor FOAs fremtidige mål skal 
besluttes og næsten samtidig skal By- og Regionsråd 
vedtage de budgetter, der afgør hvordan det går med kravet 
om flere hænder. Er de mange ord om velfærdssamfundet 
andet end varm luft, så er det lige præcis dér vi skal kunne 
se det!
Overenskomstfornyelsen er kommet lidt på afstand hen 
over sommeren, men på ingen måder glemt, så hermed 
nogle forskellige betragtninger fra os 3 valgte i social- og 
sundhedssektoren. 
Hvis vi starter med selve processen i forhold til strejken, 
så synes vi at forløbet har været helt kanon. Specielt i 
betragtning af, at det reelt er første gang vi har haft en 
storkonflikt inden for så sårbare områder som ældrepleje 
og sygehuse. Medlemmer og tillidsrepræsentanter har i den 
grad vist og bevist, at der er vilje til handling bag kravet om 

markante lønstigninger. Det eneste minus har faktisk været 
utilfredsheden med, at ikke alle områder fik direkte mulighed 
for at være i konflikt. Og helt grotesk er det, at der var 
afdelinger på OUH som vi var nødt til at friholde for konflikt, 
fordi den ”normale” bemanding var lig nødberedskabet!
Ser vi på selve resultatet eller rammen om man vil, er der 
ingen tvivl om at det er godkendt! Ikke kun rent formelt er 
det godkendt af vores medlemmer med stort flertal og høj 
stemmedeltagelse. Men i lige så høj grad er det lykkes FOA 
at sikre et resultat på sundhedsområdet, som er det bedste 
blandt samtlige organisationer. Eneste reelle minus, hvis vi 
vælger at måle resultat i forhold til andre organisationer er, 
at det ikke lykkes at få alle faggrupper med. Og at der nu 
er lønforskel eller uligeløn om man vil mellem ældre- og 
sygehusområdet. Det betyder efter vores mening at disse 
forhold må blive 1. prioriteter ved overenskomstforhand-
lingerne i 2011!
Nu handler overenskomstforhandlinger naturligvis først og 
fremmest om penge, men der er faktisk også nogle mere 

Overenskomst 2008 
set med ”sektorbriller”

Odense
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”indirekte” resultater som der er grund til at nævne positivt. 
Retten til en uddannelsesaftale senest 3 år efter ansættelse 
for ikke-uddannede er et skridt i den rigtige retning. Sammen 
med trepartsaftalen om voksenelevløn bør det vise sig at 
være en stor landvinding. Seniorfridage, barnets 2. sygedag 
m.m. er andre gode resultater.  
Et andet element vi også er godt tilfreds med, er noget vi 
ikke fik! Vi fik nemlig ikke ret mange midler til lokal løndan-
nelse. Vores holdning i sektoren blev denne gang stærkt 
bekræftet af medlemmerne, i forhold til at det var generelle 
lønstigninger der skulle prioriteres, frem for individuelle 
forhandlinger. Og set i det lys, er det vi ”ikke fik” meget 
tilfredsstillende. Vi har længe ment, at det var på høje tid, 
at vi igen satte fokus på den centralt garanterede løn eller 
det mere kollektive/solidariske om man vil! Og det må siges 
at være lykkes! Ikke mindst i betragtning af, at individuel løn 
var arbejdsgivernes højest prioriterede krav. 
Vi har i dette indlæg valgt at fokusere/evaluere på nogle 
enkelte områder. Det betyder bestemt ikke at vi har været 

hele vejen ”rundt” om vores nye overenskomster. Det vil vi 
til gengæld komme, når vi i løbet af efteråret og vinteren 
afholder vores årlige medlemsmøder. Her vil vi grundigt 
gennemgå overenskomsten, der vil blive mulighed for at 
stille spørgsmål og debattere. Og vi glæder os rigtig meget 
til at evaluere såvel resultatet som processen sammen 
med jer!

Hanne, Erik & Hans

Malet af Marie Duus ansat på Egeknoppen 
i Ullerslev under strejken

”Jeg synes det har været rigtigt fedt 
at opleve, hvordan der blev banket 
”rust” af i hele organisationen, da 
strejken blev en realitet”

Hans Jørgensen
sektorformand

”Jeg synes det er super at lokal løn 
nedprioriteres til fordel for at det
solidariske igen kommer i fokus”

Erik Mikkelsen
sektorsekretær

”Jeg synes det er positivt, at der nu 
bliver sat reelt fokus på de ikke ud-
dannede”

Hanne Knudsen
sektornæstformand

Social & Sundhed 
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Jeg kommer fra et job som hus- og rengøringsassistent på 
OUH, hvor jeg har været ansat i ca. 15 år. Først som fast 
husassistent på en geriatrisk afdeling, og senere som fast 
afløser i ’rand-området’, dvs. de ikke-patientnære områder 
på hele OUH’s matrikel. De seneste 5 år har jeg været 
sikkerhedsrepræsentant for mine kolleger.
Jeg har været glad for min tid på OUH, men har de senere 
år haft stor lyst til at få lov til at udvikle mig – både personligt 
og fagligt. I starten af 2007 fik jeg mulighed for at prøve at 
fungere som serviceleder i et par måneder. Det gav blod 
på tanden. Derfor var jeg ikke sen til at slå til, da jeg blev 
opfordret til at stille op til posten som sektorformand. Jeg 
takker for den opbakning I ved valget har vist mig, og vil 
gøre mit bedste for at leve op til denne tillid.

I skrivende stund har jeg haft 2 uger på sektorformandskon-
toret. Her har været feriestilhed, så jeg har haft tid til at kigge 
i mapper og skabe – og hold da op, der er meget at få læst 
op på. Det kommer til at tage nogen tid, inden jeg er på 
højde med alle sager, men jeg glæder mig til udfordringen. 
Heldigvis har jeg både Nina og overenskomstsekretariatet 
at støtte mig til - især her i den første tid.
Privat er jeg gift, og mor til 2 børn på 8 og 11 år. Vi bor ude 
på landet i nærheden af Vissenbjerg. Husstanden tæller 
foruden et par hunde også et par motorcykler. Fritiden 
bruger jeg gerne sammen med familien, ofte med gæster 
og mad på terrassen. Jeg er også lidt af en bogorm, og 
elsker især gode kriminalromaner.

Foredrag om pensionsopsparing
Torsdag den 23. oktober kl. 17.00
i salen, vesterbro 120, Odense.

Martin Lauesen fra Arbejdernes Landsbank vil komme og fortælle 
om mulighederne for pensionsopsparinger. 

FOA serverer en sandwich i pausen og efterfølgende vil der være 
mulighed for at stille spørgsmål. 
Vi forventer, at arrangementet varer 2-3 timer.

Det er gratis at deltage og alle medlemmer er velkomne. 
Tilmelding til kursussekretariatet, Else Weiss, tlf. 46 97 18 21 
eller på mail:  HYPERLINK ”mailto:elwe@foa.dk” elwe@foa.dk

Aktivitetsudvalget

Portræt af den 
nye sektorformand 
for Kost og 
Servicesektoren

mit navn er Gitte marnil Sørensen

Kost & Service 
Odense
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   LIGELØNSKONCERT
          med kendte kunstnere

Desuden taler Dennis Kristensen, 
Inge Grønbech og Johanne Schmidt-Nielsen 

fra Enhedslisten

ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008
KL. 16.00 – 18.00

på Flakhaven i Odense

     Se detaljeret programpå FOA Odenses
              hjemmesideog i dagspressen
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KOM OG VÆR MED!!!!!
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Af Katrine Findsen 

Hvis man forestiller sig, at en 71-årig automatisk nyder sit 
otium, kan man godt tro om igen. For Annie Wilkens er langt 
fra pensioneret. Hun er sprudlende, aktiv og ligner bestemt 
ikke en 71-årig, og det er da også de færreste 71-årige, 
der stadig er aktive på arbejdsmarkedet. Men det er Annie. 
Fordi hun ikke kan lade være.

Omsorgsgen og menneskeglæde
Annie er hjemmehjælper og arbejder på Plejecenter Lindhøj 
i Munkebo, hvor omkring 52 beboere og ca. 80 ansatte 
huserer.

Hun er tilkaldevagt, men som hun selv siger, bliver det 
næsten altid til 37 timer om ugen. Og i ferietiden er hun 
helt fast på vagtplanen, så kollegaerne kan holde noget 
velfortjent ferie.

Og man er aldrig i tvivl om Annies tilstedeværelse på 
Lindhøj. Hun skaber livsglæde og latter omkring sig, og 
er nærværende og utrolig god til at snakke med både de 
ældre og kollegaerne på plejecenteret, er hendes kollegaer 
enige om.
”Jeg får tit at vide, at jeg udstråler noget. Jeg er jo ikke selv 
klar over det, for sådan er jeg bare,” siger Annie ydmygt 
om kollegaernes ros.

Annie  
- en Flyvende FArmOr

Hvem siger egentlig, at man skal stoppe med at arbejde, når man når en vis 
alder, hvis man stadig har lysten? Ingen. Og for Annie Løvstrøm Wilkens er 
det helt naturligt at møde på arbejde, selvom dåbsattesten viser 71 år.

Odense
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Egentlig havnede Annie på Lindhøj ved et mindre tilfælde. 
Hun og manden boede i Odense, hvor Annie arbejdede 
som dagplejer og var glad for det. Men da Annies mand, der 
arbejdede på Lindø, blev tilbudt et hus i Munkebo, rykkede 
de teltpælene op. Desværre var der ikke så mange børn 
at passe i Munkebo, og derfor måtte Annie finde på noget 
andet. Valget faldt altså på jobbet i plejesektoren – og hun 
har nu været ansat på Lindhøj i 34 år. Men det var langt 
fra et tilfælde, at hun endte i endnu et job, hvor omsorg og 
mennesker er omdrejningspunktet.
”Jeg har et omsorgsgen og kan godt lide at hjælpe andre. 
Jeg kan lide børn, unge mennesker – jamen, jeg kan lide 
alle mennesker,” slår Annie fast. Hun er så heldig, at have en 
hjemmegående ”husfar”, der sørger for, at der står mad på 
bordet, når hun kommer hjem og kan dermed koncentrere 
sig om jobbet på Lindhøj.
Det har altid ligget i kortene, at Annie skulle beskæftige sig 
med mennesker på den ene eller den anden måde, da det 
falder hende naturligt at være der for andre og hjælpe, hvor 
hun kan. Som barn var det søsteren, der blev taget under 
Annies beskyttende vinger, og senere boede Annies far 
hos Annie og hendes mand i næsten to år, mens Annies 
mor lå på hospitalet. Også Annies svigermor levede sine 
sidste dage hos Annie og hendes mand.

Bedstemor med slag i
Selvom alderen ikke er noget, der fylder noget i hverdagen, 
sker det alligevel, Annie kommer i tanke om, at hun er en 
lidt atypisk 71-årig.
”Jeg kan godt synes, at det lyder gammelt, at være 71 år, 
når man smager på det. Men så skynder jeg mig at glemme 
det igen, for jeg føler mig bestemt ikke som en på 71”, siger 
Annie bestemt. 
Hun er altså langt fra prototypen på en farmor, der sidder 
hjemme og strikker strømper. Håret er farvet og sat, tøjet er 
moderne, og hun følger med tiden, og som hun selv siger, 
er det et kæmpe plus, at hun ikke bare sidder derhjemme 
og triller tommelfingre.
”Mit barnebarn klagede engang over, at jeg ikke havde så 
meget tid, men jeg sagde til hende, at det da må være 
meget bedre, at jeg er en glad aktiv farmor end en farmor, 
der går derhjemme og bare venter på at få besøg,” fortæller 
Annie. Og det forstod barnebarnet godt, da det blev forklaret 
på den måde. I det hele taget er det at holde sig i gang og 
have mange jern i ilden helt essentielt for Annie. Når hun 
holder fri, får haven en tur, eller symaskinen kører derudaf. 

Hun pointerer eftertænksomt, at det måske kan have noget 
at gøre med, at hun og hendes mand mistede en søn for 
ti år siden. Han var kun 34 år.
”Det betyder måske noget for, at jeg har sådan et behov for 
at holde mig i gang. Fordi jeg vil leve videre,” fastslår hun.  

Kærligt drilleri
Der er sket meget, siden Annie startede i hjemmeplejen 
for 34 år siden.
”Det er noget helt andet i dag, for der er meget mindre tid 
til den enkelte. Der er efterhånden skåret ned, og i dag skal 
det gå stærkt,” siger Annie og forklarer, at hun, dengang hun 
startede, havde fire timer hos hver enkelt, hvor der både 
stod madlavning, rengøring og indkøb på programmet. Af 
samme grund ønsker Annie heller ikke at være udekørende 
længere. Hun vil gerne være på centeret, hvor der er tid til 
at lære de ældre at kende. Men selvom der ikke længere 
er den samme tid til hver enkelt ældre, gør man på Lindhøj 
meget ud af at tage på masser af ture og udflugter med de 
ældre, og der bliver holdt fest for og med de pårørende. 
Samtidig er der en del frivillige tilknyttet centeret, der kommer 
og går tur med de ældre og læser historier for dem.
Annie understreger, at det med alder aldrig er et problem 
på arbejdspladsen, hvor hun har et fantastisk forhold til alle 
kollegaerne. De udsætter hende dog for kærlige drillerier 
engang imellem.
”Når de driller mig med min alder, siger jeg, at de skal være 
gode ved de gamle i samfundet,” griner Annie.
”Jeg spekulerer ikke så meget over det med alder. Jeg lever i 
nuet og tager en dag ad gangen, og mit held er, at jeg stadig 
har lysten til at hjælpe og er sund og rask. Lige bortset fra, 
at jeg indimellem bliver træt lige pludselig,” siger Annie og 
fortæller samtidig, at hendes mand derfor altid lader hende 
sove lige så længe, hun kan, når hun har fri.

Går ingen steder
Annie går på ingen måder med planer om at stoppe med at 
arbejde, men hun griner alligevel, da FOAs udsendte stiller 
hende spørgsmålet, om hun stadig er her om ti år.
”Jeg kan da godt være nervøs for, om jeg kan få tiden til at 
gå, når jeg ikke længere skal arbejde, så jeg stopper ikke, før 
det er nødvendigt. Jeg har sagt til de øverste herude, at de 
skal sige til, når jeg ikke slår til længere. Det er man sikkert 
ofte selv den sidste, der opdager, og det har de lovet. Så 
indtil da går jeg ingen steder,” understreger hun.
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læserbrev:

Kritik af forholdene i dagplejen  
Område Rosengården, Odense – juli 2008

Kopi til: Institutionschef Britta Carl, Rådmand Jane Jegind, 
FOA Odense, Dagplejeleder Anne Hansen.

Vi er tre dagplejere ansat i Odense kommune, som nu 
er nødt til at få jer til at sætte fokus på de vilkår vi tilbyder 
fremtidens små borgere. De vilkår der er i dagplejen i dag 
er ganske enkelt uforsvarlige. De trygge og rolige rammer, 
vi forestillede os vi skulle tilbyde vores dagplejebørn, viser 
sig at være en illusion. Vi er ansat på kontrakt til at passe 
fire børn  i alderen 0-3 år, samt til at passe yderligere et 
gæstebarn. 

Idet børn i dag opholder sig mange timer i institution mens 
forældrene arbejder, spiller dagplejere og indholdet i dag-
plejen en utroligt væsentlig rolle i barnets opvækst og liv. 
Bekymrende er det, at vi i dag som dagplejere er blevet den 
primære omsorgsperson og forældrene de sekundære. Vi 
kan vel hurtigt blive enige om at det burde være omvendt, 
men virkeligheden er desværre en anden. Som før nævnt 
har vi ansvaret for fire- fem børn i alderen 0-3 år. Er vores 
børn virkelig så lavt prioriteret i vores samfund, at indholdet i 

deres dagligdag reduceres til at få opfyldt de ba-
sale behov??? Eller er det meningen at vi skal 

varetage deres både fysiske og psykiske 
udvikling??? Sidstnævnte tilslutter vi os, og 
det var med den forventning og glæde at 
vi i sin tid sagde ja tak til jobbet. 

Lad os lige se på, hvad et barn i 
alderen 0-3 år har behov for, når 

vi ved at det er i disse år dets 
fundament bliver lagt. Eller sagt 
med andre ord , det er i denne 
periode det lille menneske 

bliver dannet ? Handler det kun 
om mad, drikke og søvn? Det er 

de behov vi kan opfylde med 
fire, ofte fem børn ad gangen. 
Udover disse basale behov 
har barnet i allerhøjeste grad 
behov for: Omsorg, nærvær, 
kontakt, trøst, lydhørhed, 
rummelighed (ikke alle børn 
er ens), tålmodighed, forstå-
else, og tid til fordybelse. 
Herudover skal vi støtte 
barnet i at udvikle bl.a 
dets sociale kompeten-
cer, dets motoriske samt 

sproglige udvikling etc. etc. Dette er ganske enkelt ikke 
muligt, og er meget utilfredsstillende og frustrerende for os 
som dagplejere. Fik vi nævnt alle de praktiske gøremål vi 
også skal varetage, som naturligvis går fra tiden med det 
enkelte barn? Hvordan må det lille barn ikke opleve vores 
manglende tilstedeværelse. Vi kan simpelthen ikke være 
det bekendt!!!

Et er at vi som dagplejere bliver hurtigt stressede og ned-
slidte, men endnu værre er at vi i så tidlig en alder stresser 
vores børn, som jo er uskyldige og afhængige af os som 
omsorgspersoner, og som vi samtidig kalder for vores små 
guldklumper.

Det er påfaldende, at der uge efter uge er stillingsopslag i 
vores lokale avis, og at vi oplever stigende tendens til lang-
tidssygemeldinger samt stor udskiftning blandt dagplejerne. 
I stedet for at sætte fokus på mere i løn, er vi nogle som 
meget hellere vil genindføre den tre-børnskontrakt, FOA har 
afskaffet. Ovenstående betød, at dagplejeren kun passede 
tre børn og kunne have et fjerde barn i gæstepleje, Vi ville få 
mindre i løn (- kan det lade sig gøre???), men ville til gengæld 
kunne udføre vores arbejde ansvarligt og tilfredsstillende, og 
tilmed være glade og velafbalancerede dagplejere.

I skrivende stund ser vores gruppe bestående af otte kvinder 
således ud: Én er opsagt efter en langtidssygemelding pga. 
stress og nedslidning, én har valgt at blive privat dagplejer 
med tre børn, én har sagt op efter bare seks måneders 
ansættelse, da hun oplever sine arbejdsbetingelser som 
uforsvarlige, én er jobsøgende af samme årsag, én over-
vejer at søge nyt arbejde pga. for hård fysisk og psykisk 
belastning, to er for det meste rimeligt tilfredse med deres 
arbejde, og en enkelt er rigtigt glad for sit arbejde. Det skal i 
øvrigt nævnes, at vi har et godt og udbytterigt samarbejde i 
gruppen. Hvor er det trist at de arbejdsvilkår vi har, bevirker 
at vores gruppestatus nu ser sådan ud. 

Vi håber I anerkender de problemer der findes i dagpleje-
sektoren, og vil handle på dem.

På vegne af gruppe 44, område Rosengården
 
Pia Pedersen, Ivar Huitfeldts Vej 1, 5220 Odense SØ
Henriette Grønnegaard Anderson, Ivar Huitfeldts Vej 10, 
5220 Odense SØ
Lene Villumsen, Ivar Huitfeldts Vej 12, 5220 Odense SØ

Odense
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hvornår har du sidst talt 
med din pensions-rådgiver?

Gitte Christensen 
kan hjælpe dig med alt 
omkring din pensionsordning 
og de mulig heder, du har i 
Pen-Sam Liv.

Du kan træffe hende her på 
afdelingens kontor i Odense 
2. og 4. torsdag i hver 
måned mellem kl. 12.00 
og 16.00. Bestil tid til en 
samtale her i afdelingen.

Du kan også kontakte: 
Pen-Sam Odense
Sdr. Boulevard 50 
5000 Odense C
Tlf. 44 39 33 31
e-mail: pensam@pensam.dk

Kontoret har åbent hverdage 
fra kl. 08.30 til 16.00.

Jeg skal her først give udtryk for min fulde anerkendelse 
af jeres beskrivelse af, hvad børn har brug for i dagplejen 
og samtidig erkende, at forholdene for dagplejebørn og 
dagplejere kunne være bedre. 

I skriver, at i stedet for at sætte fokus på mere i løn, mener 
I, at man hellere skulle genindføre 3-børnskontrakter.
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgik man den 
aftale, at når man arbejder i 48 timer om ugen, kan lønnen 
ikke være mindre, end den der svarer til 4 børns løn. Det 
er så en pædagogisk vurdering, om dagplejeren dagligt 
skal have ansvaret for et mindre antal end 4 børn. Hvis 
man havde en 3-børnskontrakt, arbejdede man jo stadig 
i 48 timer om ugen bare til en mindre løn og kunne derud 
over have 2 gæstebørn og således stadig have ansvaret 
for 5 børn. Så, selvom man havde en 3-børnskontrakt, 
kunne man altså ikke undgå 2 gæstebørn, medmindre der 
kunne være en væsentlig grund, såsom at hjemmet kun 
var godkendt til 4 børn.

I henviser ligeledes til de mange stillingsopslag efter dag-
plejere, hvilket jo viser, at det er svært at få ansat dagplejere. 
I har helt klart en pointe her ved jeres oplevelse af, at en del 
dagplejere bukker under for bevægsrelaterede sygdomme 
og stress og ved at gøre noget ved dette, kunne det blive 
mere attraktivt at søge ind som dagplejer.

Det er FOAs opfattelse, at skal man rekruttere dagplejere 
skal kommunen gøre noget ved arbejdsvilkårene, hvor det er 
en pædagogisk vurdering, der afgør hvor mange børn den 
enkelte dagplejer har, hvor dagplejerne får den supervision 
og støtte de har brug for af deres dagplejepædagog og 
hvor gæstedagplejen fungerer til både dagplejernes og 
forældrenes tilfredshed.

Alice Due, sektorformand

Svar på åbent brev vedr.

forholdene 
i dagplejen
Område Rosengården, Odense
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Gode kolleger fortjener anerkendelse. Men i hverdagen er 
der måske ikke så meget tid og overskud til at give udtryk 
for det. Du har til gengæld 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 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.så den udvalgte kollega kan få overrakt 3 flasker vin, og vi kollegas fulde navn.

FOANERKENDELSEN
Flemming Nielsen, serviceassistent på A6

-  Han er altid i godt humør.
-  Man bliver hilst med et glad ”godmorgen” når man møder.
-  Man beder aldrig forgæves om hjælp, uanset hvor travlt der er.
-   Patienterne bliver behandlet med respekt, og når han er på stuerne, 

 hyggesnakker han ofte med dem.
-   Når vi beder om at få kørt en patient til en bestemt tid, kan vi regne med det  

 og behøver ikke tjekke op på det.
-   Patienter der er hentet et andet sted, bliver afleveret til den person, som 
 passer  vedkommende. Sikrer sig, vi er der til at tage imod.
-  Sengene bliver vasket og jævnligt tømt, hvis vi ikke lige har nået det. 
 Uden vi behøver sige det.
-   Køkkenet og især køleskab bliver efterset og tømt for ”gammel mad” hver dag.
-  Afdelingen er ren og ryddelig.

Venlig hilsen
Eva Mathiasen
Social- og sundhedsassistent

Odense



                 

Aktivitetskalender 

2008
- planlagte aktiviteter vil løbende blive annonceret

Oktober

23. oktober
Foredrag om 
pensionsopsparing

november

6. november Barselscafé

25. november
Bustur til København med be-
søg på Københavns Rådhus

december

27. december Juletræsfest

OBS - OBS - OBS!

Til jer der 
har været i 
konfl ikt
vigtig information om brug af 
skattefradrag:

Såfremt du mener, at der har været 
benyttet for meget eller for lidt fra-
drag under konfl ikten, anbefales det 
at du kontakter Skat med henblik 
på tilretning af dit skattekort.

Du skal også være opmærksom 
på, at de feriepenge du har op-
tjent i konfl iktperioden, er lagt oven 
i din konfl iktunderstøttelse. Husk 
derfor at lægge dem til side - så du 
har feriepengene til næste års ferie.

OBS - OBS - OBS!OBS - OBS - OBS!



Det er med stor beklagelse at vi må konstatere, at der 
ikke længere er en klub FOA i Nyborg.
Det er så med endnu større undren at måtte læse, at 
den afgående bestyrelse ikke mener vi som tillidsfolk har 
bakket dem op.

I forbindelse med kommunesammenlægningen fik det 
gamle Ullerslev og Ørbæk muligheden for et medlemskab 
i klubben.
Dette med stor succes –  TR-folkenes indsats og formidling 
gjorde, at der kom mange nye medlemmer.
Med det nye medlemstal lå der en opgave for klub FOA 
Nyborg i at udvikle nogle nye rutiner og tiltag, så man 
ramte den brede medlemsskare. 

FTR havde indbudt sig selv til et bestyrelsesmøde for at 
få en dialog i gang vedr. fremtiden for Klub FOA Nyborg, 
men her var vi en postgang for sent ude, da bestyrelsen 
havde truffet endelig beslutning om at lukke klubben.

Nøgleordet i Nyborgs tillidskollegie er bl.a. SAMARBEJDE 
og det er også det, vi praktiserer for at kunne klare alle 
de nye udfordringer, vi som arbejdsplads i en kommune 
står overfor, derfor dette skriv, da vi føler det uberettiget, 
at vi som tillidskollegie ikke har fremmet samarbejdet med 
bestyrelsen i klub FOA Nyborg.

På vegne af Tillidskollegiet – Nyborg kommune.
Lene Rawashdeh & Hanne Skyum

Kære klub FOA Nyborg

Barselscafé 
i FOA Odense
Nu er det tid til barselscafé igen, så alle i 
god tid har mulighed for at sætte sig ind 
i de mange nye barselsregler.

Overenskomstsekretariatet vil fortælle om reglerne, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål.

Barselscaféen finder sted 
torsdag den 6. november 2008
kl. 16.00 – 18.00 i FOA Odense

I pausen giver vi en kop kaffe og en sandwich, og der vil være rig 
mulighed for at mødes med andre i samme situation. 
Tag gerne manden med.

Tilmelding senest tirsdag den 4. november til:
Overens komst sekretariatet på tlf. 46 97 18 00 eller 
på mail odense@foa.dk
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Odense



N R .  5  |  S E P T E M B E R  2 0 0 8     17    

Pædagogisk

Indbydelse til dagplejere/dagplejeledere og omsorgsmedhjælpere/afdelingsledere til:

Orienterende møde
torsdag den 11. september 2008 kl. 19.00

på FOA, Vesterbro 120, Odense i salen

PAU-GVU uddannelsen erstatter 
PGU-merit uddannelsen

Vi vil gerne orientere om: 
Adgangskrav

Uddannelsens indhold
Hvordan man søger

Mulighed for videre uddannelse
Økonomi

Til at hjælpe med dette, vil der være lærerkræfter, som deltager fra Social- og sundhedsskolen, 
hvor uddannelsen foregår, ligesom der også vil være afdelingsrepræsentanter til stede.

Tilmelding senest mandag den 8. september 2008 på tlf. 4697 1800

Alice Due, Sektorformand

Med GVU kan du blive faglært og få uddannelsesbevis 
på den nye pædagogiske assistentuddannelse på kortere 
tid, fordi du har mulighed for at få godskrevet dele af eller 
hele praktikken samt eventuelt også noget teori. Varighed 
ca. 54 uger.

Adgangskrav:
•  Du er 25 år eller derover
•  Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for 

det pædagogiske område
•  Du har forudsætninger, der svarer til 9. klasse i de fag, 

der er relevante for uddannelsen

Er du i arbejde, kan du søge VEU-godtgørelse, som svarer 
til den højeste dagpengesats.

Din arbejdsgiver udbetaler løn til dig i uddannelsesperioden 
og arbejdsgiver modtager så godtgørelsen som refusion. 
Tal med din arbejdsgiver, før du søger ind på uddannelsen.

Ansøgningsskema kan downloades på:
www.sosufyn.dk

Sektoren afholder orienterende møde omkring uddannelsen 
(se opslag nederst på denne side). 

Alice Due
Sektorformand 

Pædagogisk assistent-uddannelse (PAU) 
– tidligere pædagogisk grunduddannelse (PGU)

Grundlæggende Voksen Uddannelse – for dig med erhvervserfaring 
– erstatter PGU-merit uddannelsen
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Sektoren er vært ved kaffe med brød - aftalt med tillidsre-
præsentanten. Af hensyn til traktementet, bedes I tilmelde 
jer hos jeres tillidsrepræsentant ca. en uge før mødets 
afholdelse.

Odense kommune Rosengård   
Onsdag den 17. september 2008 kl. 19.00 
Mødested: FOA, Vesterbro 120    
Valg af:  Tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentant suppl.

Odense kommune Tarup
Torsdag den 18. september 2008 kl. 19.00
Mødested: FOA, Vesterbro 120   
Valg af:  Tillidsrepræsentant    

Tillidsrepræsentant suppl. 

Odense kommune Dalum
Onsdag den 24. september 2008 kl. 19.00 
Mødested: FOA, Vesterbro 120 
Valg af:  Tillidsrepræsentant     

Tillidsrepræsentant suppl. 
Sikkerhedsrepræsentant

       
Odense kommune Øst    
Tirsdag den 30. september 2008 kl. 19.00  
Mødested: FOA, Vesterbro 120   
Valg af:  Tillidsrepræsentant    

Tillidsrepræsentant suppl.    

Nyborg kommune
Mandag den 17. november 2008 kl. 18.30 
Mødested: Nyborg Rådhus kantinen
Valg af: 
Nyborg distrikt:  Tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentant suppl.
Ørbæk distrikt:  Tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentant suppl. 
Sikkerhedsrepræsentant

Ullerslev distrikt:  Tillidsrepræsentant 
Tillidsrepræsentant suppl 
Sikkerhedsrepræsentant 
2 MED-medlemmer og 1 SR 
2 MED-suppleanter

Assens kommune distrikt 1
Onsdag den 22. oktober 2008 kl. 19.00
Mødested: Vissenbjerg skole
Valg af:  Tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentant suppl. 
3 MED-medlemmer 
3 MED-suppleanter

Assens kommune distrikt 2
Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 19.00
Mødested: Assens Rådhus kantinen
Valg af:  Tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentant suppl. 
1 MED-medlem 
1 MED-suppleant

Assens kommune distrikt 3
Tirsdag den 23. september 2008 kl. 19.00 
Mødested: Hårby Hallen v/cafeteriet 
Valg af:  Tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentant suppl. 
3 MED-medlemmer 
3 MED-suppleanter 

Alice Due, 
Sektorformand

Pædagogisk

indKAldelSe
Der indkaldes hermed til valg blandt dagplejerne  
i nedenstående kommuner

Odense
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KlUBBerne inFOrmerer

Håber I alle har haft en god sommerferie. Nu er det på tide 
vi i bestyrelsen kommer i omdrejninger igen.

Sensommerarrangement
Vi starter ud med vores sensommerarrangement, hvor Tove 
Nielsen fra Reden kommer den 23. september og ja, 
hvis du synes vi har haft dette på programmet før er det helt 
rigtigt, men på det tidspunkt var der desværre sket nogle 
misforståelser blandt os i bestyrelsen med nogle datoer, så 
det er altså først nu Tove Nielsen kommer og fortæller om 
sit arbejde og brugerne af Reden.
I vil som altid modtage en personlig invitation.

Julefrokost
Allerede inden sommerferien gik vi i gang med at plan-
lægge vores julefrokost og jeg kan afsløre at det bliver den 
20. november, men så vil jeg heller ikke røbe mere på 
nuværende tidspunkt. En god ide at sætte kryds i kalen-
deren.

Som skrevet tidligere har social og sundhedsassistentelever 
mulighed for at melde sig ind i klubben, dette blev vedtaget 
til sidste generalforsamling.
 
Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen for ”Fagklub for social- og sundhedsassistenter 
og elever”
Annette Groth

fagklub for social- og 
sundhedsassistenter og elever

psykiatrisk fagklub

”Følelser kan læres, så de gør godt”
Torsdag d. 25. september kl. 19 -22

i FOA salen, Vesterbro 120, Odense

Forfatter og arkitekt Bent Petersson har ved selvlæring 
og udvikling skabt en metode til at ændre vrede og 
negative følelser til et liv med en optimal fredfyldt 
tilværelse gennem metoden psymagine-metoden. 
Psymagine er sammensat af psychical og imagine og 
betyder psykisk forestilling, idet det er vore forestillinger, 
der skaber vore følelser og adfærd.
”Gør dine følelser ondt, så lav om på dem. Det er 
både muligt og naturligt at gøre og så er det tilmed 
interessant,” siger Bent Petersson.

Metoden giver positive følelser, fjerner stress, angst, 
vrede og nedsætter temperament.
Især vrede, der både er irritation, jalousi, skuffelse mv. 
kan fjernes. Det giver et helt andet liv ikke at være sur 
eller irriteret på sig selv eller andre.
Lykken ligger ikke derude, men sidder inde i os selv 
som følelser, der skjules af vore egne mørke skyer. Lette 
løsninger som piller, velsignelse og håndspålæggelse 
ændrer intet på hverken os selv eller vore følelser.

Så kom og hør hans kloge ord og bliv belært!

Pris og tilmelding kan ses ved opslag, der udsendes til din 
arbejdsplads.

Mange gode hilsner
På vegne af bestyrelsen

Klubformand Helle Heilmann
Tlf. 66191966 - 26271966
Email:  helle.heilmann@email.dk

inviterer til foredraget
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Torsdag den 11. september
Tolderlundsvej 7. 
Så kaldes der igen til Banko. Vi mødes kl. 12.30 med 
vores medbragte mad. Kl. 13.30 begynder spillet, hvor 
der spilles om de sædvanlige gode gevinster, der er 
amerikansk lotteri i kaffepausen. Kom og vær med, så 
vi kan hygge os sammen.

Torsdag den 25. september
Løvfaldstur til Schackenborg og Møgeltønder.
Undervejs nyder vi en god middag i Jels, inden turen 
fortsætter til Vestkysten, som vi følger langs digerne 
sydpå.
Inden vi kører til Møgeltønder, ser vi de fremskudte diger. 
Når vi har set Schackenborg Slot og kirken, kører vi over 
grænsen, hvor vi gør 1 times ophold i Süderlügum til 
at handle i.
Afgang ved P-pladsen Åløkke Allé kl. 10.00
– forventet hjemkomst ca. 19.30.
Pris inkl. tur og middag 200 kr 
Tilmelding senest 5. august
Husk pas!

Torsdag den 9. oktober
Kl. 14.00 på Tolderlundsvej 7
Vi får besøg af Gabrielle Guldborg, der vil fortælle om, 
hvordan det var at være barn i Nazi Tyskland.

Torsdag den 16. oktober
kl. 14.00 på Vesterbro 120.
Fællesklubben afholder et arrangement med John 
Engelbrecht, der vil underholde med sang og musik.
Pris 40 kr. – tilmelding senest 9. oktober

Torsdag den 23. oktober 
Virksomhedsbesøg.
Turen går til Vedstaarup Teglværk ved Assens. Teglværket 
er ét af Danmarks mest moderne, drevet med den 
sidste nye teknologi. Efter en rundvisning besøger vi 
det tilhørende bilmuseum, hvor vi ser 50 spændende 
og specielle biler, samt hører deres historie. Der er bl.a. 
biler, der har tilhørt Kronprins Frederik, Shahen af Persien 
samt Winston Churchill.
Prisen for denne unikke tur inkl. entre og kaffe 
med lagkage 100 kr.
Afgang P-pladsen Åløkke Allé kl. 12
Tilmelding senest 9. oktober

Torsdag den 13. november
kl. 14.00 på Tolderlundsvej 7.
Tidligere politimester i Odense Lars Rand Jensen vil 
fortælle om emnet ”Tryghed i dagligdagen” ved brug af 
egne erfaringer fra sit liv som politimand.
Mød talstærkt op og få gode råd.

Torsdag den 27. november 
Juletur til Flensborg.
Vi tager på juletur til Flensborg i Tyskland, som har stolte 
traditioner for julemarkeder, med hyggelig stemning. 
Undervejs spises julemiddag i Jels, bestående af flæ-
skesteg og ris a la mande. Turen fortsætter til Flensborg, 
til julemarkedet med ca. 90 boder med alskens lækkerier 
og julegaveidéer. På hjemturen gøres et kort ophold 
ved Otto Duborg.
Pris inkl. tur og middag 200 kr.
Tilmelding senest 13. november.
Afgang fra P-pladsen Åløkke Allé kl. 9.30.
Husk pas!

Torsdag den 11. december
Kl. 14.00 på Tolderlundsvej 7.
Julehyggemøde
Klubben giver gløgg og æbleskiver. Mød op og lad os 
hygge os sammen og ønske hinanden Glædelig Jul.

På bestyrelsens vegne
Therese Rasmussen

seniorklub d

Odense
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Du hjælper andre, 
vi hjælper dig

vi skal høre om livsstil 
Tirsdag den 7. oktober kl. 14.00 
på Birkhovedvej 1
Se på hatte, smykker og tøj.
Kaffe og brød 25 kr.
Tilmelding senest den 29. september.

Fælles arrangement med  
John engelbrecht
Torsdag den 16. oktober kl. 14.00 
på Vesterbro 120
Pris 40 kr.
Tilmelding senest den 1. oktober.

Gule Ærter 
Tirsdag den 4. november kl. 11.30 
i Caféen på Strandvænget
Vi spiller terningespil – husk en pakke til ca. 25 kr.
Pris for mad, kaffe og kage ca. 60 kr.
Husk tilmelding, da der kun kan være 20-25 personer i 
Caféen.
Tilmelding senest den 20. oktober.

Julearrangement 
Torsdag den 11. december kl. 13.00 
på Café Danehof
Pris for mad, kaffe og kage ca. 190 kr.
Der bliver også bankospil med i prisen.
Husk tilmelding – vi kan max. være 45 personer.
Tilmelding senest den 27. november.

Herefter holder vi juleferie, men vender tilbage 
igen til januar
God jul og godt nytår til jer alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmeldinger kan ske til:
Grethe Bahn, tlf. 6531 2333 eller mobil 6084 2934
Tove Skøtt, tlf. 6533 2087
Hanne Jacobsen, tlf. 6531 4702

Vel mødt!

seniorklub n

2. september kl. 11.45 
Tur til Svendborg med tog, vi mødes ved 
Svendborgtoget. Husk at købe billet.

16. september kl. 10.00
Banko, lang dag, tag mad med.
Tilmelding til fællesarr. 16/10 og  
betaling, 40 kr.

7. oktober kl. 10.00
Klub. Tilmelding til Eydes Kælder.

16. oktober kl. 14.00 
Fællesarrangement på Vesterbro. 
John Engelbrecht kommer og underholder.

21. oktober kl. 10.00 
Klub. Lang dag, tag mad med.

4. november kl. 12.00
Eydes Kælder.

18. november kl. 10.00 
Banko. Lang dag, tag mad med.
Tilmelding og betaling til Nytårsfesten, 100 kr.

2. elller 4. december
Julefest på Vesterbro.

6. januar kl. 10.00 
Starter vi med kaffe og rundstykker.

20. januar kl. 12.00
Nytårsfest. Varm mad.

3. februar kl. 10.00
Klub

17. februar kl. 10.00
Generalforsamling.
Hvis ingen melder sig til bestyrelsesposter,  
må vi lukke klubben.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

På bestyrelsens vegne
Dagny Pedersen Lene Hansen
6616 6215 6618 8434

seniorklub h

Julearrangement  

i FOA Odense 

bliver den 2. og 4. december  

pga. det holdes på Vesterbro.

Det bliver efter først til m
ølle princip.

Vi kommer tilbage med mere information  

- hold øje med FOA bladet
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H U S K

Riv ud og send: 
FOA Odense, Vesterbro 120, 
Postboks 905, 5100 Odense C

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: 

TirSdAG d. 09-09-2008 
kl. 9.30-12.00 

SUMMEMØDE
En person med stor viden omkring PEN-SAM vil komme og 
fortælle om pensioner m.m. Der kan stilles spørgsmål.
Klubber giver kaffe og brød.
Indbetaling til Mandø tur 210 kr.
 
TirSdAG d. 23-09-2008 
kl. 9.30-ca.19.30 

MANDØ
Der køres fra Dannebrogsgade kl. 9.30 direkte til Middelfart, 
hvor der er kaffe og rundstykker. Derefter kører vi ad 
Låningsvejen til Mandø, hvor vi spiser på kroen. Efter mid-
dagen går vi en tur rundt på øen, ser kirken m.m. Inden 
højvandet sætter ind, kører vi tilbage til fastlandet og til 
Kammerslusen ved Ribe, hvor vi drikker eftermiddagskaffe 
ved bussen. Herefter går turen mod Odense, hvor vi for-
venter at være kl. ca. 19.30

TirSdAG d. 07-10 2008 
kl. 9.30-ca.13.00 

BANKO
Vi skal hygge med et spil Banko.
Husk pakke til ca. 25-30 kr.
Indbetaling til Bindeballe 290 kr.
Indbetaling til fællesarrangement 40 kr.

TOrSdAG d. 16-10 2008 
kl. 14.00-17.00 

FÆLLESARRANGEMENT
John Engelbrecht, en af landets største humoristiske 
foredragsholdere, vil holde et foredrag over emnet ”Mentalt 
kurbad med humor som åndens solskin”.
Vil du have lattermusklerne rørt, lidt input til hjernen, 
tænke tank og kaffe med kage, så tilmeld dig dette herlige 
fællesarrangement.

TirSdAG d. 21-10 2008 
kl. 8.00-ca.18.00 

BINDEBALLE KØBMANDSGÅRD
Afgang fra Dannebrogsgade kl. 8.00 direkte til Middelfart, 
hvor der drikkes kaffe med rundstykke. Derefter køres til 
Bindeballe Købmandsgård, hvor vi er ca. 1 time. Herefter 
kører vi til Bramdrupdam Kro, hvor maden spises. 
Eftermiddagen foregår med en guidet tur på Koldinghus, 
hvor der også drikkes eftermiddagskaffe. Herefter går turen 
mod Odense, hvor vi forventer at være kl. ca. 18.00.
 
Hilsen gruppe Y
Inge Egeberg Andersen

seniorklub y

Odense
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K R Y D S O R D
Der trækkes lod om 3x3 fl asker rødvin.
Løsningen skal være afdelingen i
hænde senest den 20. september 2008
Send krydsen til:
FOA Odense · Vesterbro 120 · Postboks 905 · 5100 Odense C

Vindere af krydsen 

i nr. 4 2008

Ruth L. Jensen

Erik A. Larsen

Agnete Nielsen

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.

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

Vigtig meddelelse 
til alle, der ændrer 
arbejdstid
Du skal være opmærksom på at 
kontakte os, hvis du ændrer 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.

Serviceløfte 3:  

At tjekke dit ansættelsesbevis
Når du er medlem af FOA og har fået nyt job, tilbyder vi at se vilkårene i dit nye  
ansættelsesbevis efter i sømmene. Det gælder også, hvis du har samme job, men  
blot er overgået til et andet ansættelsesforhold.

Vi kan vurdere, om dit ansættelsesbevis lever op til gældende aftaler og lovgivning.

Hvis der er bebudet ændringer i dit ansættelsesforhold, kan vi hjælpe dig med at vurdere,  
om det vil stille dig bedre eller dårligere.

Er der brug for det, vil afdelingen på dine vegne forhandle med arbejdsgiveren om,  
hvad der bør ændres i ansættelsesbeviset.

Som medlem af FOA Odense kan du også regne med 

• at få tjekket om dit ansættelsesbevis er korrekt, 

• at få hjælp til at sikre, at du får dit ansættelsesbevis til tiden.

Hvis du har brug for hjælp, fordi du er blevet opsagt, kan du kontakte  
overenskomst sekretariatet.


