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UDGIVER:
Fag og Arbejde,
Roskilde afdeling

REDAKTION:
Bo Viktor Jensen, ansvarshavende
Asger Poulsen
Vibeke Andersen
Tove Buhl

PRODUKTION:
Grønagers Grafisk Produktion AS
Tlf. 46 75 64 64

Oplag:
5.100 eksemplarer

Opmærksomheden henledes på, 
at de synspunkter, der fremføres 
i  læserbreve til Lokalbladet, ikke 
 nødvendigvis dækker de samme 
holdninger og synspunkter, som
FAG og ARBEJDE Roskilde står for.

Busforbindelser til Fuglebakken 2:
Buslinie 358 og 600 S

FAG OG ARBEJDE
Fuglebakken 2, Himmelev
4000 Roskilde 

FAGLIG AFDELING:
Telefon 46 97 19 90
Telefax 46 97 20 14
E-mail roskilde@foa.dk
Hjemmeside www.foa-roskilde.dk
Giro konto nr. 898-2694
Netbank konto nr. 5396-0394055

A-KASSEN:
Telefon 46 97 19 90
Telefax 46 97 20 13
E-mail akas036@foa.dk

KONTORTIDER:
Mandag  kl. 10.00 – 15.00
Tirsdag  kl. 10.00 – 15.00 
Onsdag  kl. 10.00 – 15.00
Torsdag  kl. 10.00 – 17. 00
Fredag  kl. 10.00 – 12.00 

OBS!
Vær opmærksom på, at Faglig afdeling
og A-kassen har forskellige telefax numre
og forskellige E-mailadresser.

Et medlem har med hjælp fra FOA fået tilkendt en erstatning på kr. 529.000 
for erhvervsevnetab, som følge af psykisk arbejdsskade.

Med FOA’s hjælp har en social- og sundhedshjælper fået kr. 76.600 i godt-
gørelse for mén efter piskesmæld.

En pædagogmedhjælper fik kr. 70.400 i godtgørelse for mén efter post-
traumatisk stress, efter FOA gik ind i sagen.

En social- og sundhedsassistent har med hjælp fra FOA fået kr. 102.000 i 
godtgørelse for mén efter voldeligt overfald.

En social- og sundhedsassistent har fået hævet sin méngrad fra 0-10 % 
og fået kr. 70.300 i godtgørelse, efter at FOA havde anket sagen.

SAGER, DER GØR EN FORSKEL

 

DEADLINE
Det er vigtigt at overholde deadline for videre forarbejdning af FOA bladet.
Materiale til FOA Roskilde’s lokalblad skal være afdelingen i hænde senest:

Nr. 3 2012: Den 23. april 2012

Nr. 4 2012: Den 30. juli 2012 

Nr. 5 2012: Den 23. august 2012

Nr. 6 2012: Den 18. oktober 2012
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GENERELTLEDER

af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

Som forventet af mange blev tilbagetræknings-
reformen nu gennemført.

Tilbagetrækningsreformen kommer til at påvirke 
rigtig mange af FOA’s medlemmer. Der er mange 
af vores medlemmer, som ikke forventer at kunne 
arbejde frem til en højere efterlønsalder. Ingen 
tvivl om, at dette har skabt frygt blandt mange, 
nemlig ikke alene frygten for ikke at kunne 
 arbejde men også frygten for at komme til at stå 
HELT UDEN indkomst.

Vi er nået dertil, hvor vi som ganske almindelige 
lønmodtagere i det her land, skal gå og være 
bange for, om helbredet holder til at kunne klare 
det, til man på et eller andet tidspunkt kan få sin 
pension. De nye regler for det, som bliver kaldt 
 seniorførtidspension, er der tilsyneladende ikke 
rigtig nogen, der kan finde hverken hoved eller 
hale i. I hvert fald kan vi følge med i dagspressen, 
som heller ikke, når de forhører sig hos eksper-
terne, kan forklare, hvordan kriterierne egentlig er.

Og i forbindelse med at kunne forklare, hvordan 
mange regler og paragraffer egentlig hænger 
sammen, er det min helt klare holdning, at her 
er det vigtigt at stå i en rigtig fagforening. Vi har 
hver uge henvendelser fra medlemmer fra andre 
såkaldte fagforeninger, som desværre ikke der 
kan få den hjælp, som de havde håbet på. Vi kan 
derfor endnu én gang slå fast, hvor vigtigt det 
er, at stå i den rigtige fagforening, og hvor vigtigt 
det er at få forklaret, at der altså er stor forskel! 

Det er dejligt at kunne slå 100 % fast, at vi har 
ejerskabet på overenskomsten og forhandlings-
adgangen over for arbejdsgiverne. 
Vi hører nemlig igen og igen i TV og radio, at der 
ikke skulle være nogen forskel - at man kan få 
det meget billigere andre steder. Det er jeg over-
hovedet ikke i tvivl om, at man kan, men det er 
bare ikke det, man får - i min verden hænger pris 
og kvalitet mere sammen end de reklamer, som 
de overenskomstløse forretninger fører sig frem 
med i dagspressen.

I en tidligere leder har jeg omtalt, at en af vores 
samarbejdskommuner har besluttet, at man frem-
over vil ansætte billig arbejdskraft. Også her er det 
vigtigt at være medlem af den rigtige fagforening 
- nemlig den, der kan forhandle dine vilkår. Vi vil i 
denne kommune fremover være ekstra opmærk-
somme på hvem, der bliver afskediget, under 
hvilke forhold det sker, hvem der bliver ansat og til 
hvilken løn. Det vil vi gøre for dem, der er medlem 
af FOA Roskilde.

Det er nemlig sådan, at vi arbejder 100 % for 
 vores medlemmer – de betaler for at få den 
 kvalitet, der ligger i at få råd og vejledning fra os, 
der kender overenskomsten. 
Vi har forhandlet os frem til at komme ind på 
 arbejdspladserne, når som helst og hvor som helst 
og tale vores medlemmers sag. 
Det er både, når vi snakker ansættelse, afskedi-
gelse og sygefravær, samt når vi kører en arbejds-
skadesag for vores medlemmer. 

KAN JEG 
HOLDE TIL DET?  

Fortsættes på side 4
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HUSK FOA ROSKILDE 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 
i Teltet på Parkeringspladsen i FOA Roskilde,

Fuglebakken 2, 4000 Roskilde 

Skriftlig beretning, regnskab samt forslag til 
budget 2012-2013 kan afhentes på afdelingens 
kontor eller rekvireres i afdelingen 14 dage før 
generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har afdelingens 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance udover 
1 måned. Ved indgangen opgives medlems nummer 
(cpr.nr.). Husk at medbringe dit medlemskort.

Der er buffet med en øl / vand kl. 18.00 før 
general forsamlingen (pris 20 kr. for maden).

Af hensyn til bestilling af maden, skal du købe 
spisebillet på FOA’s kontor senest torsdag den 
19. april 2012 kl. 15.00.

Du kan godt deltage i generalforsamlingen uden 
at deltage i spisningen.

På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
afdelingsformand

Det kan man ikke, hvis man er en overenskomst-
løs fagforening! 

De lukrerer på, at man gerne vil have kontingent-
kroner, men de kender ikke overenskomsten eller 
de lokalaftaler, som FOA har forhandlet sig frem til. 
De kan ikke rådgive og vejlede korrekt.

Det er den melding, vi må give gang på gang, når 
de ringer til os i FOA og siger: ”Jeg fik ikke den 
hjælp, jeg havde brug for”.

Kvalitet koster penge og vores kontingent bety-
der bare alt inklusiv – kørsel, arbejdsskadesager, 
 advokathjælp, bisidder på kommuner og tilstede-
værelse af vores dygtige tillidsvalgte, som er på 
din arbejdsplads.

Endnu én gang – husk det, når I ved, at jeres kolleger 
står organiseret andre steder, kære venner:

KVALITET KOSTER PENGE, MEN DET KAN 
VÆRE RIGTIG DYRT AT STÅ UDEN FOR!



Programmet kort:
Tirsdag den 25. september 2012. Mødetid Høje 
Tåstrup Station kl. 7.30 – Afgang med tog kl. 7.58. 
Ankomst til Berlin kl. 15.00. Mulighed for fælles 
spisning kl. 18.30 (egenbetaling)

Onsdag besøger vi den Danske Ambassade, hvor 
vi vises rundt og hører om det sociale område i Tysk-
land generelt. Frokost i Munch Hus (egenbetaling). 
Om eftermiddagen besøges et jødisk plejehjem/
børnehjem, og om aftenen er der fælles middag ude 
i byen (inklusiv).

Torsdag besøger vi Verdi – tysk 
fagforening. Der er foredrag og 
 diskussion i fagforeningen på 
 serviceområdet, derefter er efter-
middagen til fri disposition. Mulighed 
for fælles rundtur og efterfølgende 
middag (egen betaling).

Fredag er der afgang fra hotellet 
kl. 10.30, og vi er retur i Høje Tåstrup 
kl. 18.00.

Pris pr. person i dobbeltværelse 
kr. 2450,-/ enkeltværelse + kr. 300,-.
Diverse besøg, berlinerkort, morgenmad 
og 1 gang middag er inklusiv i prisen.

Turen bliver gennemført ved 18 tilmeldte.

Forhåndstilmelding afleveres i FOA-Roskildes 
reception senest den 11. maj sammen med ind-
betaling af depositum på kr.1000,-.
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til 
roskilde@foa.dk med cpr.nr./medlemsnummer, 
navn og telefonnummer, oplysning om 1 eller 2 
personer, samt teksten ”Berlin 2012” og samtidig 
indbetale beløbet på konto nr. 5396 – 0394055.

Læs mere om turen på afdelingens hjemmeside 
www.foa-roskilde.dk.
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MEDLEMSTUR TIL BERLIN 
25. til 28. september 2012 

For FOA medlemmer og evt. ledsager
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Mentorordninger er en form for intern uddannelse, 
hvor en nyansat kobles på en erfaren medarbejder 
og indgår i en slags ”føl-ordning”. Menteen (den ny-
ansatte) kan så få hjælp af den erfarne(mentor) til 
at løse opgaver, som man ikke har så stor erfaring i. 

I FOA regi er der udarbejdet en særlig mentor-
ordning for nye tillidsvalgte. Formålet med ord-
ningen er, at de nye tillidsvalgte på så kort tid som 
muligt – og på den bedst tænkelige måde kan 
rustes til at yde FOA medlemmer det behov for 
hjælp, som er ønskeligt.

I Lejre kommune blev Tina Pedersen i 2009 valgt til 
tillidsrepræsentant (TR) for dagplejerne og tilkoblet 
mentorordningen. Tina fik Jeanne Heskjær, som er 
fællestillidsrepræsentant (FTR) i Roskilde – som 
mentor. ”Et uvurderligt samarbejde, som har hjulpet 
mig utroligt meget”, siger Tina.

I den første periode kontaktede Tina ofte 
Jeanne for at diskutere løsningsmodeller for 
opståede konflikter eller eksempelvis metoder 
for ansæt telser. Tina startede som TR i en peri-
ode, hvor der var store besparelser på området, 
hvorfor der var rigtig meget at se til i den første 
tid. Målet var jo at sikre så mange medlemmer 
som mulig. Tinas service overfor de mange 
medlemmer, som blev berørt af besparelserne, 
blev god – til trods for den korte erfaring som 
TR – men pga. et fantastisk samarbejde med 
Jeanne.

”Jeg fik hjælp til at finde ”genvejene”.  Eksempelvis 
hjalp Jeanne mig med at finde lige præcis de para-
graffer, som var afgørende i en eller anden sag”. 
Alternativet var, at jeg skulle læse en hel lovgivning, 
før jeg kunne hjælpe et medlem. På den her måde 
kunne jeg hurtigt vende tilbage til medlemmet – og 
give svar eller hjælpe med vejledning, fortæller 
Tina.

Udover at få en uvurderlig støtte i starten af sin 
TR periode – blev Tina også præsenteret for en 
masse andre TR’er og har derfor i dag et stort net-
værk på landsplan, som hun ivrigt debatterer med. 
”Der kan jo være smarte ting, som de gør i Jylland, 
som vi sagtens kunne bruge her – og selvfølgelig 
også omvendt”, siger Tina. Ved at dele viden og 
snakke sammen – så behøver vi heller ikke altid 
at ”opfinde den dybe tallerken”.  Hvis ”den dybe 
tallerken” allerede findes – så kan vi jo ligeså godt 
låne den, i stedet for at bruge kostbar tid selv på at 
finde en.

MENTORORDNING 
– EN NY VÆRKTØJSKASSE TIL DIN TR

Interview med menteen 
Tina Pedersen

Af Asger Poulsen & Lone Zibrandtsen

FAKTA BOX: 
Tina er lokalpolitisk aktiv for Soc. Demokraterne. 

Tina er fortsat gæstedagplejer, så hun hele tiden 

er opdateret med forholdene. 

For at have tæt kontakt med medlemmerne besø-

ger Tina 2 gange om året de forskellige legestuer, 

hvor hun taler med de mange dagplejere. 
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Mentorordningen har stået på i 2 år og samspillet 
mellem Tina og Jeanne udvikler sig hele tiden. 
I dag er samspillet mellem Tina og Jeanne mere et 
netværkssamarbejde. Tidligere havde Tina behov 
for input eller svar direkte til enkeltsager, hvorimod 
det i dag handler mere om at udvikle dagpleje-
området, og hvordan man forebygger sager.

Alt i alt er Tina overbevist om, at hun aldrig på 
anden vis var kommet så hurtigt ind i jobbet som 
TR – og vil gerne opfordre andre til at deltage i 
ordningen. Samtidig mener Tina, at det er vigtigt, 
at samarbejdet er baseret på – at begge parter 
 arbejder indenfor samme område. Samarbejdet har 

været utroligt effektivt, fordi vi begge to var godt 
inde i faget – og præcis ved, hvordan det  fungerer 
i Dagplejen.

Alt i alt har medlemmerne i dag en erfaren TR, som 
hurtigt har fået viden og indsigt i områdets kompli-
cerede rammer og derved hurtigt kan assistere ved 
behov.

Ordningen kan bruges i mange forskellige funk-
tioner – og man kan sige, at det er en udvidet 
 ”føl-ordning”. Den viden, der deles – er både til gavn 
for mentee og mentor, hvor også den erfarne skal 
opdatere sig med ny viden.

KRÆMMERMARKED
FOA ER PÅ KRÆMMERMARKED DEN 27. TIL 29. APRIL 2012 

Det er vigtigt, at FOA er synlig i samfundet. 
Så udover at deltage i debatter, som ved-
rører vores arbejdsområde, så deltager 
FOA Roskilde f.eks. også på Kræmmer-
markedet i Roskilde.

Dels uddeler vi materiale om fagforeningen, 
og dels har vi også altid en konkurrence 
eller to.

Så har du lyst til at snakke med din fagfor-
ening, så har du chancen på Kræmmer-
markedet i Roskilde i april.
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Ordningen gælder for kommunale medarbejdere, 
der er afskediget som følge af budgetbesparelser, 
organisationsændringer m.m. og kun for ansatte, 
der indtil afskedigelsen har været på fast måneds-
løn.

Du kan søge op til 10.000 kroner til kurser. 
Derudover er arbejdsgiveren forpligtet til at 
yde frihed med sædvanlig løn, når du skal på 
kursus.

Tryghedspuljen har fokus på den enkelte med-
arbejder og skal derfor søges individuelt. Kursus-
pengene SKAL søges i opsigelsesperioden, og 
som hovedregel skal kurset også være gennem-
ført inden fratrædelse.

Ønsker du at benytte dig af muligheden for at 
komme på kursus med penge fra tryghedspuljen, 
skal du skrive ansøgning sammen med din nær-
meste leder og tillidsrepræsentant. Den elektro-
niske ansøgning findes på : www.tryghedspuljen.dk 

Ansøgningen skal underskrives og sendes på 
 e-mail til tryghedspuljen@kl.dk

Der modtages svar på ansøgningen inden for 14 
dage, og først derefter kan du tilmelde dig det 
ønskede kursus.

Der kan søges om midler fra Tryghedspuljen til 
følgende aktiviteter:
•  Kompetenceudvikling og efteruddannelse.
•   Karrieresparring og -afklaring, 

realkompetence vurdering.
•   Individuel rådgivning ift. personlige og 

 arbejdsmæssige udfordringer, som opstår 
med baggrund i afskedigelsen.

Aftalen om Tryghedspuljen er midlertidig og ophører 
den 31. marts 2013.

Tryghedspuljen er et samarbejde mellem KL og 
KTO læs mere på  www.tryghedpuljen.dk

OPSAGT – SØG TRYGHEDSPULJEN
Hvis du er blevet opsagt fra job i en kommune, har du mulighed for at søge 
kursus under tryghedspuljen.

GENERELT
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VALGT SOM TILLIDS REPRÆSENTANT  
ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Husk altid at give besked til din fagforening, så sikrer 
vi, at dit valg bliver  registreret korrekt.

Ring til Janni Schneider på tlf. 46 97 19 92 eller send en mail på 
 roskilde@foa.dk.

BØJEN 
Ledige uger i sommerperioden

Der er endnu få ledige uger i sommerperioden, så 
kontakt snarest afdelingen, hvis du er interesseret 
i at holde sommerferie i afdelingens dejlige som-
merhus Bøjen på Møn.

Prisen er i sommeren 2012 kr. 2.800,- pr. uge for 
Bøjen.

Gå på www.foa-roskilde.dk, send en mail til 
 roskilde@foa.dk eller ring på 46 97 19 92 til 
Janni Schneider.

JUBILÆUM
Rettelse: 
l FOA blad nr. 1, havde vi fået  påskrevet 50 års jubilæum også 
– det er der aldrig taget generalforsamlingsbeslutning om.

FOA Roskilde giver en gave ved 25 og 40 års medlemskab af 
fagforeningen.

Jubilaren modtager lykønskning fra FOA og kan ved henven-
delse til Janni Schneider afhente sin jubilæumsgave i afdelingen.

JEN



ARBEJDSMILJØ

FOA Roskilde afholder fyraftensmøde for alle 
medlemmer og tillidsvalgte om de fysiske og 
 psykiske skader og belastninger, man kan blive 
udsat for i arbejdslivet.

Tirsdag den 24. april 2012 kl. 17-21
I teltet på P-pladsen, 
FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde

Hvad kan du gøre, hvis du, som ansat, bliver udsat 
for vold, trusler eller chikane fra patienter, borgere 
eller pårørende? 

Hvad er dine muligheder og rettigheder og hvor-
når betragtes et overgreb som en arbejdsskade, 
som bør anmeldes?

Program:
•  Hvordan kan man på arbejdspladsen tackle 

vold og trusler? 
 Anmeldelse og registrering af psykiske 
 og fysiske skader.
 Ved Per Grieger-René konsulent i FOA.

•  Hvad er en arbejdsskade i lovens forstand og 
hvordan behandles den i Arbejdsskadestyrelsen? 

 Er slag, spyt og verbale overfald arbejdsskader? 
 Ved Rikke Nissen fra Arbejdsskadestyrelsen.

•  Erstatning og ansvar samt praksis for psy-
kiske arbejdsskader. Hvornår betragtes en 
skade volder eller arbejdsgiver som ansvarlig 
- og kan man få erstatning, hvis borgeren ikke 
er bevidst om sin handling?
Ved Mads Krøger Pramming fra advokat-
firmaet Elmer & Partnere.

Selvom emnet kan lyde lidt tungt, vil vi love, at det 
bliver en både underholdende og spændende 
aften, hvor alle kan være med. 

Der vil undervejs blive serveret sandwich og vand.
Du kan se mere info på www.foa-roskilde.dk 

Tilmelding senest den 18. april 2012 til Janni 
Schneider på e-mail: roskilde@foa.dk eller 
tlf. 46 97 19 92 med oplysning om cpr.-/medlems-
nummer samt kursusnummeret 9801-12-36-09.

KAN DU KLARE MOSTEN?
Et fyraftensmøde om vold, trusler og chikane i arbejdslivet.
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NÅR ARBEJDET GØR ONDT
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FOA Roskilde får mange henvendelser fra 
 medlemmer, som er blevet syge af deres 
 arbejde.

Sygdomme som stress, belastningsreaktioner 
og depression hænger ofte sammen med et 
dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan komme til 
udtryk i f.eks. for høje eller modsatrettede krav, 
manglende information, uklar ledelse, for højt 
arbejdstempo med ringe mulighed for at bruge 
sine personlige kompetencer og faglighed, 
manglende eller dårlig kommunikation mellem 
ledelse og personale, eller mellem personalet 
indbyrdes.

Andre medlemmer oplever vold, trusler eller 
chikane fra borgere eller patienter, hvilket kan 
udløse både akutte reaktioner eller psykiske 
lidelser, som først opstår efter længere tids 
 belastning.

Hvis du oplever denne type problemer på din 
arbejdsplads, er det vigtigt at handle på det og 
helst inden, du eller dine kolleger bliver syge 
af det. Det kan du i første omgang gøre ved at 
kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejds-
miljørepræsentant.

Ledelsen har pligt til at handle, når der gøres 
opmærksom på problemer med arbejds miljøet. 

Jo tidligere der sættes ind, jo nemmere er 
 problemerne at løse, men desværre får FOA ofte 
først henvendelserne, når vores medlemmer har 
været sygemeldt længe eller er blevet opsagt.

FOA’s råd til at bevare det gode arbejdsmiljø
•  Tal om arbejdsmiljøet, også når det ikke er på 

dagsordenen.

•  Bak op om dine kolleger, så det ikke bliver 
den enkeltes problem.

•  Brug din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljø-
repræsentant.

•  Vær ærlig, når der laves APV og trivsels-
undersøgelser og brug dem i hverdagen.

•  Problemer med arbejdsmiljøet skal registre-
res, undersøges, og der skal laves en skriftlig 
handleplan, som er kendt af personalet.

•  Følg op på de aftaler, der er lavet, og gå foran 
med det gode eksempel.

•  Kontakt FOA, hvis du har brug for hjælp, eller 
du har fået en arbejdsskade.

Se også vores tilbud om fyraftensmøde, som 
handler om psykiske arbejdsskader, vold og 
trusler.
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SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

CAFÉ MØDER 

Emnet var OK13.

Jørgen Linder, FTR for portørerne på Sygehus 
Nord samt sektor bestyrelsesmedlem, bød 
 velkommen til de fremmødte og fortalte lidt om, 
hvad ideen var med at afholde cafemøder. Jørgen 
håbede, vi ville få en god debat om OK13.

Herefter orienterede Henrik Hedegaard, TR på 
Psyki atrisk Hospital Sct. Hans og sektorbestyrelses-
medlem samt medlem af det faglige udvalg, om 
hvad der lægges op til ved OK13. Overenskomsten 
denne gang er 2-årig, men starter forhandlingerne 
efter sommerferien, og så kører de indtil april året 
efter. Henrik fortalte om, hvordan forhandlingerne 
foregår og hvilke besværligheder, der kan være. Ofte 
bliver de indsendte forslag til noget helt andet, end 
hvad der først var tænkt på, eller forslagene bliver 
”kogt” sammen.

Derefter var der livlig debat om, hvilke forslag der 
kunne være til næste forhandling. Her kan bl.a. 
nævnes: Tid/ret til kurser/uddannelse, krav om 
tilbageløbsmidler, dyrere for arbejdsgiverne at fyre 
personalet.

Der blev også snakket selvbetaling af pauser og 
konsekvensen af dette.

Et par rigtig hyggelige timer.

HUSK, AT DET ER NU I FORÅRET, VI GERNE 
MODTAGER FORSLAG NETOP FRA DIG.

Forslagene skal sendes til Social- og sundheds-
sektoren, FOA Roskilde, Fuglebakken 2, 4000 
Roskilde ellers afleveres til din TR senest den 1. 
juni i år.

Næste cafemøde er den 11. april fra 
kl. 16.30 til 18.00 i FOA Roskilde.
Emnet er: Oplæg om Alkoholmisbrug og derefter 
ØL-smagning.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Ketty Helbo TR Sygehus Nord 
og sektorbestyrelsesmedlem

Social- og sundhedssektorens bestyrelse har afholdt 
det første af 4 cafemøder den 8. februar i FOA Roskilde
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MEDLEMSARRANGEMENT 

Den 9. februar 2012 havde 
vi i Pædagogisk Sektor invi-
teret dagplejere, dagpleje-
pædagoger, dagplejeledere 
og andre interesserede til et 
medlems arrangement.

Vi havde fået lederen af 
Dagplejen i Odsherred, 
Anette Haudal og dag-
plejerne Mette Jensen 
og Dorthe Grathwohl til 
at komme og fortælle om 
 Dagplejen i Odsherred.

Det var et meget velbesøgt 
arrangement, og vi er i 
Pædagogisk Sektor meget 
glade for at så mange mødte 
op.

Dagplejerne i Odsherred arbejder i netværk f.eks. 
sundhed /trivsel, idræt/kost, motorik, natur, børn 
med særlige behov, flygtninge/sprog og for tidligt 
fødte.

Alle dagplejere har lavet en faglig og personlig 
profil.  Disse profiler indeholder en beskri-
velse af hjemmet, familien osv. De ligger på 
dag plejens hjemmeside, så forældrene kan 

 prioritere et antal dagplejepladser ud fra dag-
plejernes profiler.

Det var en meget spændende aften, og hvis I vil 
vide mere, kan I gå ind på 
http://www.odsherred.dk/dagplejen

Lissie Larsen, Næstformand
Pædagogisk Sektor

PÆDAGOGISK SEKTOR
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KOST- OG SERVICESEKTOREN

Den 1. februar starter Fødevarestyrelsen en 
kampagne for sund skolemad og inspirations-
materialet ”Sund skolemad – Smag, Smil og 
Samvær.”

Det sker blandt andet med en film om Ellekilde-
skolen i Guldborgsund Kommune, hvor de har 
brugt materialet i tre år.

Vigtigt at udbrede de gode erfaringer
FOA har bidraget med 20.000 kr. til ”Sund skole-
mad,” og formand for Kost-Service Sektoren 
Gina Liisborg håber, inspirationsmaterialet kan få 
endnu større udbredelse.

”Det er meget vigtigt at udbrede de gode erfaringer 
til resten af landet. Ud fra et sundhedsmæssigt 
synspunkt er det nødvendigt med fokus på skole-
maden, derfor bakker FOA op om kampagnen,” 
siger hun til foa.dk

Forbundssektorformand Gina Liisborg skønner, at 
FOA har omkring 100 medlemmer, der laver mad 
på skoler.

Filmen kan ses på YouTube.

FÅ INSPIRATION TIL SUND SKOLEMAD 
FOA bakker op om Fødevarestyrelsens nye kampagne 

”Sund skolemad – Smag, Smil og Samvær.”
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I sidste nummer af lokalbladet beskrev vi turen 
til Philadelphia, og besøget på Delaware County 
Memorial Hospital paramedic Unit.

I dette nummer følger beskrivelse af de øvrige 
tre arbejdspladser, som blev besøgt af medlem-
mer af Teknik og servicesektoren – heraf også 
medlemmer fra FOA Roskilde. 

Haverford Medic 108. Manoa Fire Company
Denne ”chase car” eller akutbil, som vi ville kalde 
den, er bemandet med en enkelt paramediciner, 
og bliver sendt som supplement til den BLS enhed, 
der også findes på stationen. Stationen her er en 
regulær brandstation bemandet fra top til bund i 
hierarkiet med frivillige folk. Kun paramedicinerne 
er lønnede.

PennStar 1
Denne helikopter er sammen med 5 andre en del 
af Pennsylvania Universitetshospitals traume net-
værk og er underlagt afdelingen for traumer og 
kirurgisk intensivbehandling.

Den er bemandet i døgndrift i 12 timers vagter 
med en pilot, en sygeplejerske og en ”flight 
 paramedic”.

Uddannelsen til ”flight paramedic” er en tillægs-
uddannelse til den regulære paramediciner 
 uddannelse.

De fleste af de paramedicinere, der flyver på 
 helikopterne, er ud over dette også uddannet som 
”critical/intensive care paramedics” altså para-
medicinere, der forestår overførslen af intensive 
patienter mellem hospitalerne.

Arbejdet på helikopteren foregår meget, som vi 
kender det fra ambulancerne herhjemme.

Et godt makkerskab eksisterer mellem syge-
plejersken og paramedicineren.

Ansvaret er som hovedregel fordelt så sygeplejer-
sken tager føringen ved overførsler mellem hospi-
talerne og paramedicineren tager føringen på alle 
scene calls, altså flyvninger til patienter udenfor 
hospitalerne. Dette af indlysende årsager, da hver 
har deres erfaring fra de respektive steder.

STUDIEREJSE TIL PHILADELPHIA

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN



TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN

Medivac
Denne helikopter har til huse på South Jersey 
Healthcare Regional Medical Center.

De varetager de samme typer af opgaver, som vi 
har beskrevet tidligere, bare af et andet firma i et 
andet område. Når der ikke flyves har mandska-
bet en mindre container indrettet som opholds-
faciliteter. 2 stole 2 skriveborde og et lille separat 
hjørne til piloten er, hvad der gøres godt med. 
Forhold som de fleste herhjemme nok ikke ville 
acceptere af deres arbejdsgiver. 

Fredag aften var vi blevet inviteret til at besøge 
Pennsylvania universitetshospital og bruge en 
aften i deres traumemodtagelse. Forventningerne 
var høje, da det netop havde været lønningsdag 
og Philadelphias baseball hold spillede den aften. 
Det blev dog kun til 2 traumer, mens vi var på 
besøg.

Et mere ordnet sted end den traumestue, skal 
man lede længe efter. 

Traumelederen, som er uddannet traumekirurg, 
står for foden af lejet og dirigerer slagets gang. 
Ingen procedurer bliver udført af denne.

Lederens opgave er alene at modtage information 
fra traumeholdet og udstikke hvilke opgaver, der 
skal udføres. Ingen taler højt, og alle har deres 
forud definerede roller og udfører de tildelte opgaver.

Philadelphia er en af USA’ s mest voldelige byer, 
og man mærker tydeligt, at der er en vis rutine i 
modtagelsen at traumepatienter. 

Efter et par spændende og begivenhedsrige dage 
stod de næste par dage i sightseeingens tegn. 
Det blev blandt andet til et besøg i Amish Country 
og Downtown Philadelphia. 

Lørdag havde vi inviteret Thomas og hans kæreste 
samt James og hans kone ud at spise, som tak for 
det store arbejde, de alle havde lagt i vores ophold. 
Man havde fra starten følt sig velkommen, og det 
kan bestemt ikke udelukkes, at vi kigger forbi på 
en senere dato. 

Søndag gik turen tilbage til New York. Der ventede 
flyrejsen hjem til Danmark og efter mange hektiske 
dage med gode oplevelser, var man også godt 
mættet på dette tidspunkt.

Michael Lund Byskov og Silas Philip Tafdrup
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FOA LEDER

Landsmøde 2012
Landsmøde 2012 starter den 7. juni kl. 10.00 og 
slutter samme dag kl. 12.00. Landsmødet er åbent 
for alle ledermedlemmer af FOA.

Ledertræf 2012
Den 7. juni efter frokost åbner Ledertræffet. 

Træffets tema er: Velfærdsledelse en mangfoldig-
hed af praktisk ledelse i hverdagen.

Træffet skal levere ny viden om velfærdsledelse 
og give faglig inspiration til den enkelte og de 
arbejdsfællesskaber, som lederne til daglig er en 
del af. Det er endvidere træffets formål at vedlige-
holde og opbygge netværk mellem ledermedlem-
merne i FOA, de lederansvarlige i afdelingerne og 
Fagligt udvalg for ledere. 

Landsmøde og Ledertræf afholdes på Hotel Com-
well i Kolding.

Pris for hele arrangementet og overnatning er 
kr. 2.000,-. Der udbetales ikke refusion for trans-
port og daglønstab. Der er et begrænset antal 
pladser, hvorfor tilmelding er nødvendig. Plad-
serne fordeles efter ”først-til-mølle” princippet.
 
Spørgsmål om landsmødet kan rettes til Jan 
 Simon Petersen, tlf. 46 97 26 06, mail jasp@foa.dk, 
eller Hanne Kirk, tlf. 46 97 24 26, 
mail foabureau@foa.dk.

FOA Leder fyraftenstur til Christiansborg 
den 9. maj 2012 kl. 15.00 er overtegnet.
Vi ser frem til en god oplevelse.

LANDSMØDE OG LEDERTRÆF 2012 
Vi mødes i Kolding den 7. – 8. juni 2012

UNGDOMSUDVALGET

TOUR DE FUTURE
FOA ungdom opfordrer alle til at deltage i årets Tour De Future

Vi cykler for verdens fremtid 11. april - 16. maj 
2012. 

Vi, verdens unge, har udsigt til ekstremt vejr, fattig-
dom og ulige fordeling af jordens resurser. Det har 
vi, i FOA Ungdom, ikke lyst til skal ske.

Derfor er vi med til at arrangere Tour De Future 
i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke, 
 Cyklistforbundet og mange flere.

Alle kan deltage i arrangementet.

Det eneste, det kræver, er en cykel. Vi cykler fra 
35 byer fra Skagen til Christiansborg Slotsplads. 

Du kan vælge at være med på hele touren eller på 
dele af den.

Touren ankommer fra Holbæk til Roskilde den 9. 
maj og drager videre til Farum den 10. maj.

Følg med i Eventen og se, hvordan du tilmelder dig 
på FOA Ungdoms hjemmeside 
www.foa.dk/Forbund/FOA-Ungdom eller på 
www.tourdefuture.dk.

Følg med i de lokale aktiviteter på den lokale FOA 
Ungdoms hjemmeside www.foa-roskilde.dk/
FOA-Ungdom.



SENIORKLUBBEN

NYTÅRSKUR
FOA Seniorklub har den 9. januar holdt nytårskur 

med ca. 70 medlemmer
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GENERALFORSAMLING 
Seniorklubben holder generalforsamling 
Mandag den 16. april 2012 kl. 12.30
i Håndboldklubbens lokale på Kildegården.

Dagsorden fremgår af FOA Roskilde’s  hjemmeside 
www.foa-roskilde.dk.

Der blev i forbindelse med nytårskuren trukket lod 
om 2 gavekort, som hver indeholdt 1 uges ophold 
i et af FOA’s sommerhuse, en gave som vi fik af 
FOA Roskilde i forbindelse med Seniorklubbens 
15 års fødselsdag den 1. oktober 2011.

Vores afdelingsformand Bo Viktor Jensen deltog 
også i festlig hederne, og det blev ham, der trak
de heldige vindere, som var Ruth Munk Jensen og 
Hanne Hansen. Til lykke til dem og rigtig god ferie.



KOM TIL 
1. MAJ ARRANGEMENT 2012

Medlemmer med hele familien, ægtefælle / ledsager, børn og børnebørn,  
inviteres til at deltage i 1. maj arrangement, som FOA Roskilde afholder på 

Fuglebakken 2 i Roskilde, Vi har rejst et stort telt på parkeringspladsen. 

PROGRAM:

Vi starter kl. 8 

Afdelingen byder på: 
Morgenkaffe med brød, gammel dansk, 
øl, sodavand, frugt og slik til børnene samt 
pølser med brød.
 
Der uddeles FOA T-shirt til ALLE, store som 
små, der deltager i HELE dagens arrangement. 
 
Der holdes faglige taler af FOA Roskilde’s 
 afdelingsformand Bo Viktor Jensen tidligere 
borgmester Poul Lindor samt Thomas Neergaard 
fra DSU.

Der synges, og FOA’s sangkor med pianist 
synger for.

Roskilde Brandvæsens gamle stigevogn 
giver de fremmødte børn en køretur.
 
Deltagerne får ved fremmødet udleveret en 
 lodseddel, og der trækkes lod om flere pæne 
gevinster.

Kl. 11.45 Afslutning i FOA’s telt

1. maj festen fortsætter sammen med den øvrige 
LO-fagbevægelse.
Program og sted følger på afdelingens hjemme-
side www.foa-roskilde.dk. 

Med venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
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AKTIVITETER



AKTIVITETSKALENDER

Alle aktiviteter og opslag kan findes på FOA Roskildes hjemmeside. www.roskilde-foa.dk 

11. april 2012
kl. 16.30 til 18.00

16. april 2012
kl. 13.00

19. april 2012 
kl. 16.00-18.00

24. april 2012
kl. 17-21

26. april 2012
kl. 19.00

1. maj 2012
kl. 8.00

9. maj 2012
kl. 15.00

3. juni til 8. juni 2012

25.-28. september 2012

SOSU-sektoren inviterer til
Café møde med emnet Alkoholmisbrug. 
Efterfølgende er der ølsmagning.
Tilmelding ikke nødvendig. 

FOA Senior
Generalforsamling 
Håndboldklubbens lokaler på Kildegården
Tilmelding til FOA Seniors kasserer Eva Hemmingsen, 
eller via arrangementer på hjemmesiden www.foa-roskilde.dk.

Medlemmer, der er fyldt 58 år
Orienteringsmøde om efterløn
Læs mere på www.foa-roskilde.dk. Tilmelding til FOA Roskilde tlf. 46 97 19 90.

Medlemsmøde
Kan du klare mosten?
Fyraftensmøde om vold trusler og chikane i arbejdslivet
Tilmelding til FOA Roskilde på tlf. 46 97 19  90 eller pr. mail på roskilde@ofa.dk. 

Afdelingsgeneralforsamling.
Tilmelding til spisning senest 19. april til receptionen. Pris 20 kr.

Medlemmer med familie og venner.
1. maj arrangement i Teltet på P-pladsen. 
Vi starter med morgenbord, slutter med pølser og brød og 
krydrer det undervejs med politiske taler og fællessang.
Tilmelding ikke nødvendig.

FOA leder
Fyraftensmøde – rundvisning på Christiansborg. 
Der er ikke flere pladser

Seniorklubben
Tur til Prag
Pris pr. person 3.695,- kr. i dobbeltværelse/4120, kr. i enkeltværelse

Medlemmer med ledsager
Medlemstur til Berlin
Forhåndstilmelding senest 11. maj 2012.
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 2.450,- /i enkeltværelse + kr. 300,-.

NYT KØKKEN NU ELLER ….. ?
FOA Roskilde afholder møde den 17. april 2012 kl. 17.00-20.00

Hør om fordele om ulemper ved at få 
 udbetalt dit indbetalte efterlønsbidrag.

Forbundets A-kasse og Arbejdernes 
 Landsbank vil være til stede på mødet.

Der serveres sandwich, vand og kaffe.

Mødet er for medlemmer under 58 år, og der 
er plads til 22.

Tilmelding senest 12. april til FOA Roskilde 
tlf. 46 97 19 90 eller pr. mail til roskilde@foa.dk. 
Oplys navn og cpr.nr./medlemsnummer samt 
teksten ”Nyt køkken nu eller…”


