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FOA SilkeborgSkanderborg
er en moderne
fagforening,
der tilbyder
medlemsservice
af højeste
kvalitet

FOA forhandler løn og ansættelsesvilkår

Det er FOA, der forhandler din løn og aftaler dine
ansættelsesvilkår.
Du har som medlem direkte indflydelse, når lønnen
forhandles og når vilkårene for dine ansættelsesvilkår aftales.
FOA Silkeborg-Skanderborg indgår lokalaftaler og forhandler
med arbejdsgiverne om bl.a. lønforhold, normeringer,
arbejdsmiljøforhold og medlemsrelaterede sager.

Få et løntjek

Vi sikrer dig, at du får den løn, du har krav på.

Tjek af ansættelsesbevis

FOA hjælper med at tjekke om indholdet i dit
ansættelsesbevis er i orden.

Faglighed i dit job

FOA tager hele tiden initiativer, som sætter fokus på
fagligheden i dit job.

Vi arbejder for adgang til uddannelse af høj
kvalitet

FOA tager medansvar for at udvikle din uddannelse, så den
svarer til nutidens krav og fremtidens behov og er af høj
kvalitet.

Større forandringer på arbejdspladsen

FOA hjælper, når din arbejdsplads står over for større
forandringer.

Hjælp til vurdering af arbejdsmiljøet

Som medlem kan du få hjælp til at sikre dig, at dit
arbejdsmiljø er sundt og sikkert.

Hjælp ved arbejdsskade

FOA hjælper, hvis du får en arbejdsskade, og vi sikrer dig, at
sagen bliver behandlet korrekt.

Rådgivning i forbindelse med sygefravær

FOA hjælper og rådgiver, hvis du får problemer på grund af
sygefravær.

Hjælp til at fastholde jobbet

Hvis du får problemer med at udføre dit job, fordi du har
mistet en del af din arbejdsevne, prøver FOA at hjælpe dig
med revalidering eller ansættelse på særlige vilkår.

FOA hjælper, hvis du bliver opsagt

Vi hjælper, uanset om du er opsagt, har modtaget påtænkt
afskedigelse eller føler dig truet i dit ansættelsesforhold.

Andre
medlemsfordele

Tillidsvalgte på arbejdspladserne

FOAs medlemmer vælger tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter ude på arbejdspladserne, og de
samarbejder med afdelingen om at varetage dine interesser.

FOA Bladet

Forbundet udgiver FOA Bladet, som udsendes seks gange
om året. Her kan du læse om udviklingen af dit fag, om løn
og ansættelsesvilkår og følge med i udviklingen af hele det
offentlige område.

Nyhedsbreve og mails

Som medlem modtager du elektroniske nyhedsbreve og mails
om de mange gode medlemsaktiviteter og om aktuelle faglige
forhold.

Faglige og kulturelle arrangementer

Du tilbydes faglige og kulturelle arrangementer, f.eks.
juletræsfest, tur til Djurs Sommerland, m.v.

Gratis aftenarrangementer

Både afdelingen og sektorerne tilbyder kulturelle og faglige
medlemsarrangementer i løbet af året.

FOA Gruppeliv og FOA Forsikring ved visse
kritiske sygdomme

Dækker dig, som ikke har nået folkepensionsalderen, hvis du
ikke har ret til en udbetaling via din pensionsordning.

Tillægsforsikringen Dagpenge+

Du har gennem PenSam mulighed for at tegne en forsikring,
der sikrer dig økonomisk, hvis jobbet ryger.

Pluskort

Pluskortet er et kombineret FOA-medlemskort og rabatkort,
som giver rabat ca. 1.500 steder i landet.
Læs mere på www.pluskort.dk.

Forbrugsforeningen

FOA medlemmer kan få op til 9% rabat på køb i forskellige
forretninger.

Billige forsikringer

Du kan få billige, private forsikringer gennem FOA/Pensam.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Ulla Gram, afdelingsformand

Det kan være
fristende at
spare på
fagforeningskontingentet og
vælge et billigt
alternativ

Men hvis alle gør det, hvem skal så sikre:
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Vores overenskomster
Vores lokalforhandlinger
Vores løn og arbejdstid
Vores trivsel
Vores omsorgsdage
Vores arbejdsmiljø
Vores barselsløn
Vores arbejdsglæde
Vores seniorordninger
Vores kompetenceudvikling
Vores pension
Vores uddannelse
Vores ekstra ferie
Vores faglighed
Vores medindflydelse
Vores anseelse
Vores TR-ordning
Vores netværk

Det tager de billige fagforeninger sig nemlig ikke af!
Kvalitet koster – du kan være med til at sikre,
at 100 års resultater ikke smuldrer væk, fordi der skal
spares.

... der skal
kæmpes

2008
1998
1985
1973
1961
1956
1936
1925
1920
1919
1905

Strejke
– Lønkrav
Strejke
– Krav om 6. ferieuge
Strejke
– Arbejdstid og lavtlønsværn
Strejke
– Løn og arbejdsvilkår
Strejke
– Uenighed om løn
Strejke
– Nedsat arbejdstid
Lockout
– Lønnedgang
Lockout
– Lønnedgang
Strejke
– Kongens statskup
Strejke
– Lavere arbejdstid
Strejke
– Løn og arbejdsvilkår

Det koster det
Medlemskab af FOA ekskl. medlemskab af A-kassen:  
421,- kr.
i FOA Silkeborg- Fagforening, fuldtid		
Fagforening, deltid
Skanderborg
(op til 30 timer pr. uge)		

361,- kr.

Medlemskab af FOA og A-kassen ekskl. efterlønsdækning:
Fagforening og A-kasse, fuldtid		
940,- kr.
Fagforening og A-kasse, deltid
(op til 30 timer pr. uge)		
757,- kr.

Efterlønskontingent

Medlemskab af FOA og A-kassen inkl. efterlønsdækning:
Fagforening og A-kasse, fuldtid		 1.460,- kr.
Fagforening og A-kasse, deltid
(op til 30 timer pr. uge)		 1.104,- kr.

Elevkontingent

Kontingentet for elever kan være meget forskelligt
sammensat, afhængig af alder, indtægt og hvilken uddannelse
du går på – det kan variere fra 0 kr. til 1.460 kr. pr. mdr.
FOA har et særligt fagligt elevkontingent på 70 kr. pr. mdr.
For at du kan blive omfattet af dette særlige kontingent, skal
følgende betingelser være opfyldt:
• Uddannelsen skal være indenfor FOAs faglige område.
• Din samlede indtægt skal være mindre end 19.322 kr.
pr.mdr. i 2020.
Hvis du er fyldt 18 år, kan der være mulighed for, at du kan
blive medlem af både A-kassen og faglig afdeling for i alt 85
kr. pr. mdr., mens du deltager i uddannelsen.
For at du kan blive omfattet af dette særlige kontingent, skal
følgende betingelser være opfyldt:
• Uddannelsen skal være indenfor FOAs faglige område.
• Du er ansat på ordinær elevløn (ikke voksenelev), og ikke
har andre indtægter.
• Uddannelsen skal være på mindst 18 mdr.
Pædagogisk Assistent Uddannelse, Social- og Sundhedsassistent uddannelsen eller hvis du starter på grundforløb,
og der er aftalt optagelse på hovedforløbet som Social- og
sundhedshjælper, og uddannelsen sammenlagt varer mindst
18 mdr.
Hvis du er under 18 år og går på grundforløb, kan du blive
gratis fagligt medlem af FOA i grundforløbsperioden.
Det er vigtigt, at du kontakter FOA for vejledning om, hvordan
dit kontingent helt konkret er sammensat.

Valgte og ansatte i afdelingen
Formand

Næstformand

Social og sundhed

Ulla Gram
2498 8706
ullg@foa.dk

Per Brobæk Madsen
2221 7968
pebm@foa.dk

Lone Smedegaard
Formand
2498 8607 – less@foa.dk

Pædagogisk

Mette Henriksen
Formand
2947 7711 – amhe@foa.dk

Susanne Klausen
Næstformand
2299 4893 – sukl@foa.dk

HK-Sekretariatet

Vita Christiansen
Næstformand
2929 9221 – viva@foa.dk

Jette Olsen
4697 2017
jeto@foa.dk

Helle Skyum
4697 2018
hsky@foa.dk

Køkken

Faglige konsulenter

Carsten Kamp Hjøllund
4697 2033
cahj@foa.dk

Torben Slot
4697 2034
slot@foa.dk

Mona Martens
4697 2024
mohm@foa.dk

Line Jøhnke Lorenzen
4697 2037
lilo@foa.dk

Betina H. Sørensen
Sagsbehandler
4697 2020
akasse-silkeborgskanderborg@foa.dk

Pia Carøe Vorgaard
Sagsbehandler
4697 2020
akasse-silkeborgskanderborg@foa.dk

Vibeke Reinert
Sagsbehandler
4697 2020
akasse-silkeborgskanderborg@foa.dk

A-kassen

Berit Weitemeyer
A-kasseleder
2179 1159
bewl@foa.dk

Anna-Lise Haumann
4697 2035
alha@foa.dk

Skaf nye
medlemmer til
FOA
– og få gavekort
til blomster, vin
eller chokolade

Det er lettest at indmelde et nyt medlem på FOAs
hjemmeside: www.foa.dk.
Hvis du vil deltage i konkurrencen, skal du også indsende
postkortet.
Når det nye medlem er blevet optaget og har betalt første
måneds kontingent, sender afdelingen et gavekort til brug i
Kvickly butikkerne i Silkeborg, Ry, Skanderborg.
Med gavekortet kan du frit vælge mellem blomster, vin eller
chokolade – værdi 250 kr.
Alle tillidsvalgte og kollegaer kan deltage.
Valgte og ansatte ved FOA Silkeborg-Skanderborg kan ikke
modtage præmiering!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg

... Jeg har skaffet et nyt medlem
Navn
Adresse
Postnr.

By

Tlf.nr.

E-mail

Arbejdsplads
Fødselsdato
q Medlemmet er indmeldt elektronisk
Dette postkort er indsendt af:

Navn
Adresse
Post nr.

By

Tlf.nr.

E-mail:

FOA Silkeborg-Skanderborg
Dalgasgade 24 A
8600 Silkeborg

I FOA Silkeborg-Skanderborg vil medlemmerne altid møde
kompetente og veluddannede sagsbehandlere og opleve en
professionel service og sagsbehandling.
Derfor FOA:

Derfor A-kassen:

l

l
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l

l
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l
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Vi forhandler din løn og
ansættelsesvilkår
Professionel rådgivning og vejledning
Tager udgangspunkt i det enkelte
medlem
Forhandler kollektive og individuelle
aftaler
Hjælper ved samarbejdsproblemer
Forhandler uddannelsesaftaler
Har styr på arbejdstidsregler
Anmelder arbejdsskader
Kollektiv gruppelivsforsikring

l
l
l

l
l

l

Eksperter i dagpenge, feriedagpenge,
efterløn m.v.
Professionel rådgivning og vejledning
A-kasse ydelser til tiden
Fokus på medlemmernes faglige og
personlige udvikling
Individuel uddannelsesvejledning
Tæt samarbejde med lokale aktører på
arbejdsmarkedet
Informationsmøder for nyledige

Åbningstid: Silkeborg kontoret, mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-12.00
A-kassens callcenter: 46 97 10 10 – som du kan kontakte alle dage mellem kl. 16.00-20.00
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