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PMF-Vikar 

Gennem vores tillidsrepræsentanter får vi tit at vide, at det er svært at finde 

vikarer, når der er brug for det. 
Vi har derfor fået udviklet en vikarportal – www.pmf-vikar.dk – hvor man lokalt 

på arbejdspladserne kan logge ind og finde en vikar som 1: har valgt at ville 

være vikar i den pågældende kommune, 2: har valgt at ville være vikar på det 

pågældende område (børnehave, vuggestue, skole etc.) 

Hver arbejdsplads får sit eget unikke login og kodeord. Det giver mulighed for, 

at man kan oprette favoritter. Det gør det hurtigere og nemmere at finde den 

vikar, man i forvejen kender og gerne vil bruge. 

Det kodeord, som arbejdspladserne får tildelt er maskingenereret og derfor en 

af den slags kodeord, der kan være svære at huske. Det anbefales derfor, at 

man ændrer det til et for arbejdspladsen mere genkendeligt, første gang man 

logger på vikarportalen. 

Første gang et arbejdssted logger på vikarportalen, vil man blive bedt om at 

godkende nedenstående betingelser: 

Formål: 

PMF-vikar er en vikarportal oprettet af PMF Fyn med det formål 

at formidle vikarer til overenskomstdækkede institutioner og 

skoler indenfor det geografiske område, som dækkes af PMF Fyn. 

Vikarerne er medlemmer af PMF Fyn og har givet tilsagn om, at 

deres kontaktoplysninger anvendes til formålet i de kommuner 

og institutionstyper, de selv har prioriteret. 

Videregivelse og anvendelse af oplysninger: 

Vikarernes kontaktoplysninger må udelukkende anvendes til 

formålet og må ikke videregives til tredjemand. 

Arbejdsstedets log-in-oplysninger til PMF-vikar må alene anven-

des af ansatte på arbejdsstedet og må ikke videregives til tred-

jemand. 

 

 

 

Spørgsmål, ris og ros i forhold til vikarportalen kan sendes til pmffyn@foa.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 
Frank Lundgren 

Formand 

Til Institutionsnavn 

Det unikke login for Institutionsnavn: 

Brugernavn:  

Kodeord:  
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