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Artikler i dette nummer: 

• Vigtige mødedatoer for 2015 og 2016 

• De nye sektorer er godt på vej 

• Status på arbejdsgrupperne 

• Afdelingens åbningstider 

• FOA Sjæland får en fane 

• Få områdebestyrelsen godt fra start 

• Hvad tilbyder vi medlemmer med jubilæum?  

• Aktivitetsudvalget i arbejdstøjet  

 

 

 

 

 

 

  

Der synges ”Når jeg ser et rødt flag smælde” på det fælles bestyrelsesmøde d. 19.6. En lidt trist dag, efter et folketingsvalg der ikke gik så godt. 

Sangen fik både taget og stemningen til at løfte sig, på en dag hvor der blev arbejdet med FOA Sjællands fremtid.  
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Vigtige mødedatoer i 2015 og 2016 
Det er lidt af et puslespil – men nu er det næsten på plads. Nu kan du finde datoerne for en række vigtige 

møder i 2015 og 2016. Tag derfor din kalender frem og sæt krydserne allerede nu  

Listen over datoer er med forbehold for ændringer i tid, sted og programindhold. Klokketidspunkter følger.  

Områdegeneralforsamlinger og sektorårsmøder i 2015 

  

Områdegeneralforsamlinger 2015 

Område Dato Indhold  

Holbæk 19.11.15*)  
• Valg af daglig leder 
• Valg af områdebestyrelse  

• Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer blandt områdebestyrelsesmed-
lemmerne. Disse medlemmer er dermed også valgt til afdelingsrepræ-
sentantskabet  

• Valg af øvrige delegerede til afdelingsrepræsentantskabet   
• At sætte mål for arbejdet i området 

 
Fusionsgrundlaget s. 23 
 

Roskilde 16.11.15 

Nordvestsjælland 9.11.15 
Midt 18.11.15 

*) Skal godkendes 2. juli 

Sektorårsmøder 2015 

Område SOSU Pæd KS TS Indhold  

Holbæk 12.11.15 19.11.15 (afventer) 13.11.15  
• Valg af delegerede til sektorrepræsentantskabet 
• Opstart af det lokale faglighedsarbejde:  

- Indhold og mål 
- Netværksstruktur 
- Samspillet til sektoren 

 

Roskilde 16.11.15 16.11.15 16.11.15 16.11.15 

Nordvest 9.11.15 9.11.15 9.11.15 9.11.15 
Midt 18.11.15 18.11.15 18.11.15 18.11.15 

 

Områdegeneralforsamlinger og sektorårsmøder i 2016 
 

Områdegeneralforsamlinger 2016 

Område Dato Indhold  

Holbæk 27.10.16  
• Valg af daglig leder 
• Valg af områdebestyrelse  
• Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer blandt områdebestyrelsesmed-

lemmerne. Disse medlemmer er dermed også valgt til afdelingsrepræ-
sentantskabet  

• Valg af øvrige delegerede til afdelingsrepræsentantskabet   
• At sætte mål for arbejdet i området 

 
Fusionsgrundlaget s. 23 
 

Roskilde 3.11.16 
Nordvest 25.10.16 

Midt 1.11.16 

 

Sektorårsmøder 2016 

Område Social- og 

Sundhed 

Pædago-

gisk 

Kost og 

Service 

Teknik og 

Service  

Indhold  

Holbæk 27.10 27.10 27.10 27.10  

• Valg af delegerede til sektorrepræsentantskabet 
• Opstart af det lokale faglighedsarbejde:  

- Indhold og mål 
- Netværksstruktur 
- Samspillet til sektoren 

 

Roskilde 3.11 3.11 3.11 3.11 

Nordvest 25.10 25.10 25.10 25.10 
Midt 1.11.16 1.11.16 1.11.16 1.11.16 
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Repræsentantskaber og afdelingsbestyrelsesmøder 2016 
 

 Afdelingsrepræsentantskab 2016 

 Dato Dagsorden  

Ekstraordinært afdelingsrepræ-
sentantskabsmøde 

9.3.16  

• Opstart af afdelingen – hvordan er det gået?  
• Opfølgning fra fælles bestyrelsesmøde december 18.12.15 

• Faglige mål og målsætninger for året 
• Stillingtagen til lønudvalgets forslag 
• Valg af kongresdelegerede  

 
Ordinært afdelingsrepræsen-
tantskabsmøde 

9.11.16 
 

 

• Formalia, herunder berigtigelse af mødet (tidsfristers overholdelse), 
godkendelse af forretningsorden, valg af dirigent og referent, godken-
delse af dagsorden. 

• Beretning over afdelingens arbejde, siden sidste ordinære afdelingsre-
præsentantskabsmøde. 

• Faglige mål/målsætninger for den kommende periode. 
• Regnskabsgodkendelse for sidst afsluttede regnskabsår. 
• Indkomne forslag. 
• Lønforhold for politisk ledelse. 
• Budget – herunder kontingentfastsættelse. 
• Overordnet mødefastsættelse for det kommende år. 
• Valg af/til politisk ledelse, revision, kongresdelegerede, fanebærer. 

 
FOA Sjællands Love (Fusionsgrundlaget s. 38)  

 

Sektorrepræsentantskabsmøder 2016 

Social- og 

Sundhed 

Pædago-

gisk 

Kost og 

Service 

Teknik og 

Service  

Indhold  

3.2.16 20.1.16 1.3.16 20.1.16  

• Formalia (Godkendelse af forretningsorden og dagsorden, valg 
af dirigent og referent) 

• Beretning - herunder orientering fra områdernes faglighedsar-
bejde 

• Faglige mål/målsætninger 
• Indkomne forslag 

• Faggruppestruktur 

• Valg (formandskab, sektorbestyrelse og faggrupperepæsentan-
ter) 

• Afslutning 
 
Fusionsgrundlaget s. 41 
 
 

 

Afdelingsbestyrelsesmøder 2016 

Der sigtes efter at holde mødet enten fredage og mandage før HB, så afdelingsbestyrelsen kan nå at forholde sig til HB-materialet 
og eventuelle indstillinger fra afdelingen inden.  
 

Mødedato HB møde Dagsorden (standard) 

Afventer 9-10.2  

• Forberedelse af HB dagsorden 
• Udarbejdelse af forslag til faglige strategier 
• Opfølgning på besluttede faglige strategier 
• Forhold i områder og sektorer FOA Sjælland skal reagere på  

• Afdelingens økonomi  
• Overordnede personaleforhold 

 

Afventer 12-13.4 

Afventer 14-15.6 
Afventer 23-24.8 

Afventer 4-5.10 

Afventer 13-14.12 
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 De nye sektorer er godt på vej 
Social og Sektoren og Pædagogisk sektor samler deres bestyrelser og andre fagligt aktive. Teknik og Ser-

vice og Kost og Service skal i gang med det store benarbejde, med kontakt til de fagligt aktive på sekto-

rernes områder. 

Her får du en kort status fra de fire sektorers opstartsarbejde.  

Social- og Sundhedssektoren 

På det fælles bestyrelsesmøde d. 17.6 fortalte sektorformandska-

bet fra Social- og Sundhedssektoren om hvordan de arbejder med 

temaet ”den aktive bestyrelse”. Efter det første fælles sektorbesty-

relsesmøde, arbejdes der videre med overskrifterne: 

• Vi skal se fremad 

• Vi skal være synlige i medier og på arbejdspladser 

• Skabe netværk 

• Engagere os  

• Lave aktivisme 

• Lave arrangementer på tværs 

• Informere f.eks. med et nyhedsbrev  

Pædagogisk sektor 

Pædagogisk sektor starter deres arbejde med at forme sektoren og dens mål på et fælles bestyrelsesmøde 

d. 18 og 19. august på Røsnæs. Ingen er p.t. til meldt fra Holbæk, så det er muligt at der vil muligvis blive 

inviteret en bredere kreds herfra.  

Sektoren venter med at begynde at sætte politiske mål mv. til disse to dage i august. Kommende formand 

Mogens Bech Madsen lagde vægt på, at der er et bredt ejerskab til målene. Dog løftede han selv sløret for 

ét af hans mål, nemlig at samle arbejdet med faggrupperne på tværs af områderne.  

Sektoren er ved at danne sig overblik over den nye sektors arbejdspladser, 

tillidsvalgte og forhåndsaftaler. 

Mogens Bech Madsen kunne også fortælle, at han stiller op til posten som 

formand for den centrale Pædagogiske sektor, efter Jakob Sølvhøj er valgt til 

folketinget.  

D. 17. august er der derfor sektorgeneralforsamling i FOA Midtsjællands pæ-

dagogiske sektor i august. Her vælges en ny formand, som fungerer året ud, 

forudsat at Mogens vælges til den centrale post.  

Sker det, vil der også skulle vælges sektorformand for FOA Sjællands Pædago-

giske sektor, på førstkommende sektor repræsentantskabsmøde i 2016 

Næstformand i Social og Sundhedssektoren, Lone 

Rosenville, fortæller om overskrifterne for arbejdet 

i sektoren.   
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Teknik og Servicesektoren 

”Vi kommer til at starte næsten helt fra bunden”  fortæller Hans Peder-

sen, der er faglig sekretær og konstitueret til at starte sektorarbejdet op i 

Teknik og Servicesektoren.  

Efteråret skal gå med møder med de fagligt aktive om at få startet en 

bestyrelse op og finde mulige kandidater til sektorformandsskabet.  

Kender du nogen, som kunne være interesserede i at engageres sig på 

området, tøv da ikke med at kontakte Hans Pedersen.  

 

Kost og Servicesektoren 

Jutta Larsen, som bliver formand for Kost og Servicesektoren kunne give 

samme status som Teknik og Servicesektoren.:  

Jutta skal i dialog med de forskellige områder i efteråret, for at få over-

blik over de fagligt aktive og de emner, der optager medlemmerne lo-

kalt: 

”Der skal lige noget benarbejde til og nogle møder rundt omkring. Jeg synes bestemt det er indsatsen værd 

og håber på vi nok skal få det op og stå” sluttede Jutta af med. 

Jutta fortalte, at hun var inspireret af Social og Sundhedssektorens fremgangsmåde med at få engageret de 

fagligt aktive.  

Status fra arbejdsgrupperne 
De fleste af de 8 administrative arbejdsgrupper er godt i gang. Her følger en kort status, men interesse-

rede vil fremover kunne finde materialer og referater fra gruppernes arbejde på FOA-Net. 

Arbejdsgruppen om frontfunktioner består af det nuværende frontpersonale og a-kasselederne. Gruppens 

har efter to møder udviklet en række anbefalinger modtagelse af medlemmer, post, telefonopkald, journa-

lisering.  

Arbejdsgruppen om kommunikation og ansigtet udadtil skal arbejde med afdelingens synlighed, elektroni-

ske platforme og kontakt til omverden. Gruppen skal mødes i juli og tager hul på arbejdet.  

Arbejdsgruppen om de faglige kerneydelser og teams har samlet 15 faglige konsulenter og administrative 

medarbejdere, som arbejder med at levere de faglige kerneydelser. Gruppen er kommet med nogle forslag 

til en række faglige teams, med overskifterne: 

• Overenskomst-team (herunder specialisering) 

• Socialpolitisk team 

• Juridisk team 

• Arbejdsmiljø-team 

• Elev-team 

”Vi skal bygge sektoren op fra bunden, så tøv 

ikke med at kontakte mig, hvis du kender 

nogen der kunne være interesserede i at være 

fagligt aktive” Sluttede Hans Pedersen med på 

sigt indlæg ved det fælles bestyrelsesmøde d. 

19.6 
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Nu skal der arbejdes videre med sagsgange og arbejdsformer i disse teams.  

Arbejdsgruppen om superbrugere er godt i gang med at planlægge hvordan afdelingens IT skal køre i den 

nye afdeling.  

Arbejdsgruppen om Drift af TR og AMR uddannelse er startet op og skal gennemgå alle faser i den Tillids-

valgtes ’livscyklus’ dvs. gennemgå hvad der skal ske og tages hånd om gennem hele den tillidsvalgtes forløb.  

Der lægges også op til at der skal arbejdes med at udvikle FTR og andres rolle som mentorer i et kommende 

mentorforløb. Både udbud af aktiviteter og administration skal ensartes, men eftersom alle tillidsvalgte 

tilbydes aftaler med FOA, vil det være muligt at tage højde for forskellene. Der lægges op til at starte med 

at involvere Fællestillidsrepræsentanterne og få lavet en samlet kompetenceafklaring og aftale-proces for 

denne gruppe.  

Arbejdsgrupperne om økonomisk drift og intern service er tæt på at gå i gang.  

FOA Sjællands åbningstider 
Så faldt åbningstiderne for FOA Sjælland på plads – men processen omkring åbningstidernes tilblivelse fik 

kritik fra det fælles bestyrelsesmøde 

Det fælles bestyrelsesmøde vedtog at: 

• Telefon og åbningstiderne er ens – det er nemmere at huske 

• Vi bør sigte efter samme åbningstid med a-kassen 

• Et medlem skal altid kunne bestille tid udenfor åbningstiden 

Det fælles bestyrelsesmøde behandlede og vedtog herefter følgende åbningstid:  

• Mandag: 10-15 

• Tirsdag: 10-15 

• Onsdag: 10-15 

• Torsdag: 10-17 

• Fredag: 10-13 

• Lørdag: Lukket  

• Søndag: Lukket 

Endelig skal politisk ledelse arbejde med en løsning, så afdelingen også kan være tilgængelig ved hastesa-

ger, udenfor normal åbningstid.  

På det fælles bestyrelsesmøde d. 19.6 kunne Sigurd Gormsen fortælle, at forslaget både er behandlet af 

både arbejdsgruppen om frontfunktioner og af den kommende Politiske Ledelse, som havde ændringsfor-

slag.  

Sigurd kunne samtidig fortælle, at forslaget beklageligvis ikke har været drøftet af MMU – det midlertidige 

MED-udvalgt. Dette vakte nogen ærgrelse hos de samlede bestyrelser, der understregede at vi skal undgå 

at gøre det samme, som vi kritiserer arbejdsgiverne for.  
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Sigurd var på styregruppens vegne lydhør overfor denne kritik. ”Selvom det ikke er direkte skrevet ind i 

MMUs kommissorium, er det ærgerligt vi ikke har nået denne dialog” sagde Sigurd. Samtidig måtte han 

understege nødvendigheden i at få åbningstiderne på plads inden sommerferien, fordi der er mange for-

hold, der er afhængig af åbningstiden. Bl.a. skal åbningstiden på plads med a-kassen.   

FOA Sjælland får en fane 
Det fælles bestyrelsesmøde d. 19.6 besluttede, at formandsskabet får mandat til at indkøbe en fælles afde-

lingsfane, som supplement til lokale faner. Fanen skal bruges ved kongresser og lignende fælles aktiviteter, 

hvor de lokale eksisterende afdelingsfaner skal benyttes ved eksempelvis lokale 1. maj-aktiviteter og lig-

nende. Det blev besluttet at fanen skal fremstilles i Danmark.  

Endnu mangler vi at tage stilling til hvor fanen skal ’bo’ og hænge, når den ikke bruges. Dette kobles for-

mentligt sammen med valget af fanebærer ☺ 

Få områdebestyrelsen godt fra start 
Områdebestyrelsens størrelse, formål og funktion er beskrevet i fusionsgrundlaget. Men hvordan skal vi 

egentlig arbejde som områdebestyrelser? Hovedsvaret er, at områdebestyrelsen skal være et dynamisk, 

aktivt og levende sted, der arbejder med at påvirke og udvikle området.  

På områdebestyrelserne vil der komme fokus på det politiske og aktivistiske arbejde. Områdebestyrelserne 

får langt mindre behov for at skulle forholde sig til afdelingsdrift, økonomi mv. som fremover bliver et an-

liggende for afdelingsbestyrelsen.  

På det fælles bestyrelsesmøde d. 19.6 satte bestyrelserne ord på deres ønsker til arbejdet i områdebesty-

relsen. Dette blev til et samlet idékatalog du kan læse her: 

Idéer til arbejdet i områdebestyrelsen… 

Områdebestyrelsen er et sted hvor vi… 

• Planlægger hvilke politikere og embedsfolk vi skal påvirke 

• Bruger uformelle kontakter 

• Deltager aktivt i den offentlige debat (aviser, facebook mv.)  

• Sørger for vi er synlige ved store arrangementer (markeder etc.)  

• Faciliterer medlems-arrangementer (alt lige fra faglige dage til grill-aftener)  

• Samarbejder med sektorerne om fagligheds-arbejdet i området 

• Samler de røde tråde omkring vores aktioner i lokalområdet 

• Skaber og vedligeholder områdets netværk 

• Påvirker kommunale budgetter (vil nok fylde en del efter blå blok er kommet til) 

• Sikrer at både kommuner og sektorer er repræsenteret  

• Gør en indsats så arbejdet ikke kun er af navn men af gavn 

• Deler viden 

• Ikke beskæftiger os så meget med drift 
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Herfra arbejder områdebestyrelsen videre med at planlægge deres arbejde og få håndteret de spørgsmål 

der skal styr på, for at arbejdet kan komme i gang. Bl.a. skal det afklares om der kan stilles suppleanter til 

områdebestyrelsen.  

Hvad tilbyder vi medlemmer med jubilæum? 
Loyalitet og sammenhold er vigtigt. Derfor er det væsentligt at vi får markeret medlemmer med jubilæ-

um på en god og værdig måde.  

En række idéer på bordet… 

Bestyrelserne kom d. 19.6 med en række idéer til hvad medlemmer med jubilæum skal tilbydes, samt hvilke 

jubilæer der skal markeres. I ikke-prioriteret rækkefølge var idéerne: 

• Gavekort på 300, -ved 25 og 40 års jubilæum  

• Jubilæumsfest hvor gavekortene (se ovenfor) overrækkes.  

• At jubilæet gælder for det antal år man har været i FOA (Inkl. PMF, HAF, DKA mv)  

• Pressedækning ved jubilæum (facebook, hjemmeside, TV2 øst)  

• Ingenting (urimeligt, at der ikke holdes jubilæum for dem, som korrekt i en periode har været i en 

anden overenskomstbærende fagforening, pga. at man har arbejder dér) 

• Personligt gavekort på 500,- (ingen fest) ved 25 års jubilæum 

• Jubilæumsgave v. 10 års jubilæum bestående af en blyant, kuglepen og 2 biografbilletter. Ved 25 og 

40 års jubilæum modtager jubilaren herudover en buket blomster 

• Jubilarer kommer til Åbent Hus arrangement i Forbundshuset og en tur i Tivoli 

• Jubilæumsfest ved 25, 40, 50 og 60 år 

Det fælles bestyrelsesmøde den 18. december tager endelig stillig til et færdigt forslag.  

 

Aktivitetsudvalget i gang 
Alle de nuværende afdelinger har et højt aktivitetsniveau og dette skal vi fortsætte med. For at komme i 

gang i god tid, nedsatte de fælles bestyrelser et aktivitetsudvalg med repræsentanter fra områderne.  

Udvalget skal arbejde ud fra følgende kommissorium: 

 

• Områderne kan fortsat selv udvikle aktiviteter og udvalget er ikke ’overdommer’, men kan f.eks. 

flytte datoer eller gentage succesfulde arrangementer i flere områder og lægge op til 1-2 større fæl-

lesarrangementer.  

 

• Udvalget skal drøfte markedsføringen af aktiviteterne. Både f.eks. faglige foredrag, udflugter mv 

(som ikke er sektornære). og de underholdende. Der skal være en synlig halvårs-oversigt, som ud-

sendes med FOA bladet. Vi skal sikre, at vi når ud til alle medlemmer.  
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• Mht. økonomien finder vi midlerne når forslagene kommer. Der er ikke så meget i luft i budgettet 

til første halvår.  

 

• Udvalget finder 1-2 arrangementer for 2016, som er for alle områder.  

Deltagere i det koordinerende aktivitetsudvalg: 

Fra Midtsjælland:  Gunnar og Lisbeth 

Fra Nordvestsjælland:  Lars og Jutta  

FOA Holbæk:  Kommer med en tilbagemelding 

FOA Roskilde:  Randi, Lissi Larsen og Pernille Knudsen 

Bo Viktor er politisk tovholder og inviterer til det første møde.  

 

 


