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”De fem trin” 

I Greve kommune har alle tillidsrepræsentanter inde for SOSU-sektoren været på kursus i 
” DE fem trin”, som er et kursus i medlems organisering som i bund og grund handler om 
at hverve medlemmer til FOA. 

Den første dag blev vi undervist af en sælger, som kunne lære os noget om hvilke 
personer vi hver især var, og der ud fra hvordan vi sælger vores vare, og hvordan andre 
opfatter os.  Det blev hurtigt klart med en test i personlighed, at vi var meget forskellige. 
To af os lå i den ustrukturerede ende, og de to andre i den meget strukturerede ende.  

Vi kunne vælge at se det som en udfordring, men ser det som en styrke nu når vi ved 
hvordan de andre tillidsrepræsentanter er som personer.  

Den næste gang vi var på kursus var i to dage. Her skulle vi lave en dissideret handleplan 
for, hvordan vi ville hverve flere medlemmer. 

Vi skrev til vores ældre chef og fortalte om vores plan, og at vi havde været på kursus i 
medlems hvervning. Hun syntes det lød som en god ide, og vi aftale datoer for hvornår vi 
kunne besøge alle plejecentrene i Greve kommune. 

Det vi brugte var en gul og en rød papkasse. Den røde havde en højere pris, men den 
indeholdt også flere ydelser den repræsenterede FOA. Den gule papkasse var mindre, og 
repræsenterede de gule fagforeninger, som ikke har andre ydelser end dagpenge. Vi 
havde kuglepenne og andre FOA ting med. 

Vi valgte at møde op alle tillidsrepræsentanterne hver gang vi var ude at besøge et 
plejecenter. Det gav god mening at vi alle mødte op, så vores kollegaer kunne se alle 
tillidsrepræsentanterne. 

Vores prioritering var, at det plejecenter der havde den laveste medlems organisering var 
der vi startede. 

Vi fortalte grundlæggende under overskriften: ” HVAD FOA KAN GØRE FOR DIG” som de 
gule ikke kan. 

• Løn tjek 
• Syge – tjenstlige - Samtaler  
• Efter uddannelse 
• OK 15 - strejke 
• Den danske model 
• Hvad er forskellen på de GULE og FOA. 

 
Vi er blevet modtaget positivt af kollegaer og ledelsen alle steder.  
I januar 2015 skal vi besøge de to hjemmepleje ude-grupper som sidste led i 
handleplanen. Vi håber det giver flere medlemmer, vi har i hvert fald gjort FOA meget 
mere synlig. 

Med venlig hilsen 

Michelle Bramsted 
FTR – Greve kommune 


