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Janine Almy 
1984: Sygehjælper 
1991-96: Bestyrelsesmedlem i Foreningen for 
Sygehjælpere i Storkøbenhavn 
1998: Social- og sundhedsassistent 
2003: Tillidsrepræsentant i Gentofte Kommune 
2006: Fællestillidsrepræsentant i Gentofte Kommune 
2006: Bestyrelsesmedlem i FOA Social- og 
Sundhedsafdelingen 
 
Har også været faggruppeformand for sygehjælperne og 
deltaget i det faglige forløb, der resulterede i social- og 
sundhedsuddannelserne i 1991. Dertil kommer 
medlemskab af Uddannelsesrådet i Københavns 
Kommune og medlemskab af SOSU C’s skolebestyrelse. 
 
 

Kære kollega - Sammen gør vi forskellen! 
 
Jeg er social- og sundhedsassistent og har de sidste 10 år været fuldtidsfrikøbt fællestillids-
repræsentant i Gentofte Kommune, hvor jeg bl.a. sidder i hovedudvalget. Vi har et velfungerende 
netværk på 16 tillidsrepræsentanter i kommunen 
 
Jeg repræsenterer ca. 1.200 kollegaer. Jeg har altid kæmpet for medlemmernes rettigheder og for 
et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Jeg har gjort det i en god og konstruktiv dialog med 
ledelsen til gavn for kollegaerne.  
 
Mine mange års arbejde i fagforeningens bestyrelse har givet mig god indsigt i fagforeningens 
mangeartede opgaver og har givet mig en god indsigt i de mange forskellige arbejdspladser 
fagforeningen organiserer.  
 
Jeg føler mig godt rustet til at blive en del af den politiske ledelse og er parat til at påtage mig det 
store ansvar, der følger med posten som faglig sekretær. 
 
Nogle af de arbejdsområder, som jeg lægger vægt på er: 
 
at sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 
at social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne kan fastholde deres jobs og 
funktioner samt sikre dem kompetenceudvikling til fremtidens opgaveløsning. 
at vi ikke glemmer de ”gamle” grupper. 
at uddannelserne hele tiden er fremtidssikrede.  
at vi hele tiden uddanner vore tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 
 
Mød op til generalforsamlingen onsdag den 13. april på Hotel Scandic Copenhagen ved søerne 
eller afgiv din stemme i fagforeningen den 11. eller 12. april. 
 

Brug din stemme – stem på mig! 
 

Venlig hilsen 
 

Janine Almy (telefon: 3076 4812) 
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