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Faggruppelandsmøde i Odense kongrescenter 11. og 12. maj 2015. 

 

Vi startede mødet mandag den 11. kl. 12. 

Der blev budt velkommen og meddelt, at der skulle findes 2 nye suppleanter til det faglige udvalg. Derefter 

havde vi erfaringsudveksling ved bordene, hvor der især blev talt om det faldende børnetal, og 

konsekvenserne af dette. 

  

Efterfølgende var der et fælles oplæg om OK 15 ved Jakob Sølvhøj, hvor han orienterede om processen og 

resultatet. 

 

Inden middagen var der oplæg om arbejdsglæde ved Jon Kjær Nielsen. 

Jon fortalte, at undersøgelser har vist, at et af de vigtigste elementer for at opnå arbejdsglæde er andre 

mennesker. Det er blandt andet forholdet til kollegaer, borgere og lign. der har betydning. 

Dem der er mindst glade, er også dem som er mest syge. Hans budskab var, at hvis man ikke kan fixe 

arbejdsmiljøet, så der skabes større arbejdsglæde, skal man se at komme væk fra arbejdspladsen i en fart. 

Hans liste over de fem største arbejdsglædedræbere er: 

• Rod i rammerne. 

• Brok fra kollegaer. 

• Manglende anerkendelse. 

• Oplevet uretfærdighed. 

• Dårlig relation til chefen. 

 

Tirsdag morgen startede vi dagen med et oplæg om det kommende folketingsvalg. Der vil især blive lagt 

vægt på sundheds og børneområdet. 

 Man kan læse meget mere om Danmarks velfærd på www.detrigtigevalg.nu. Der opfordres selvfølgelig til, 

at vi alle møder op og deltager i den politiske debat. 

 

Senere på dagen var emnet børn og sorg. Rådgiver ved kræftens bekæmpelse Jes Dige, fortalte om sine 

oplevelser og erfaringer, med at hjælpe børn og unge i sorg. 
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Der kan opleves en følelse af sorg over mange ting ud over dødsfald.  Det vigtigste budskab fra Jes var, at 

det er den voksnes ansvar, at involvere børnene og sørge for, at der kan tales om alt. Han sagde bl.a.: ”Når 

jeg høre mig selv sige det jeg tænker, kan jeg tænke over det jeg siger.” Det skaber en større forståelse, og 

kan føles mere rigtigt.  

Det var et helt fantastisk foredrag, som ikke kunne undgås at påvirke tilhørerne på den ene og den anden 

måde. 

 

Inden hjemturen kunne vi vælge imellem to forskellige workshops. Den ene var ”Barnet i centrum” ved Ole 

Henrik Hansen. Den anden handlede om folkeskolereformen ved Asbjørn Andersen, og det var den som vi 

deltog i. 

Asbjørn gennemgik aftalerne på skole og SFO området. De blev lavet for at reglerne skulle være så ens så 

muligt, for de berørte faggrupper. 

Der var en del erfaringsudveksling, men der blev også givet udtryk for frustrationer. Dialogen tog især 

udgangspunkt i de store forskelle, der er fra kommune til kommune, og fra skole til skole. Der bliver tolket 

meget forskelligt på reglerne, til stor forvirring for de ansatte, og deres tillidsrepræsentanter. 

 

Mange hilsner fra 

Randi Albæk, FTR Lejre 

Anja Nielsen, TR Bugtskolen i Greve og 

Birgitte Nielsen, FTR Roskilde. 

 

 

 


