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Få indflydelse på  
dine vilkår som elev
Vil du være med til at forbedre dine 
vilkår som elev? Det kan du gennem 
din fagforening FOA, som snart skal  
i gang med at forhandle nye over-
enskomster for dit fag. En forbedring 
af elevernes vilkår står højt på FOAs 
dagsorden. Men hvad mener du, der 
kan gøres bedre? Er du stødt på 
problemer i din tid som elev, som der 
findes en god løsning på? Til glæde 
for dig, men også for alle andre  
elever. Så lad os høre fra dig.

Pjecen fortæller dig, hvad en over-
enskomst er, og hvordan du kan få 
indflydelse på dine vilkår som elev.  
Vi håber, at den giver dig lyst til at 
berige FOA med dine ideer.

Debatten skal i gang – deltag. Giv din 
stemme til kende og vær med til at 
forandre dit arbejdsliv til det bedre. 
Det sker ikke af  sig selv. 

Venlig hilsen

Landselevbestyrelserne 
E-mail: landselevbestyrelse@foa.dk
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Hvad er en overens-
komst?
En overenskomst er en aftale om løn 
og arbejdsvilkår for dit fag, som skal 
sikre dig en retfærdig løn og ordent-
lige arbejdsvilkår – både som elev og 
når du er færdiguddannet.

Det er os, der udfører arbejdet  
(arbejdstagere) og dem, der leder 
arbejdspladsen (arbejdsgivere), der 
aftaler, hvad der skal stå i overens-
komsten. Det kan ofte være svært at 
opnå enighed, men FOA presser på 
for at få de bedst mulige vilkår. 
I dit tilfælde er det FOA, der aftaler 
overenskomsten.

De overenskomster, som FOA laver 
med Kommunernes Landsforening 
(KL), Danske Regioner (DR) og sta-
ten, skal fornyes og forbedres med 
jævne mellemrum. Næste gang i for-
året 2018 – det kalder vi OK18.

Men det er allerede nu, du skal på 
banen med dine ideer til, hvordan 
det kan blive mere end o.k. at være 
elev. 
 
Fristen for at sende dine ideer til 
landselevbestyrelse@foa.dk er  
25. september.
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Hvorfor er det vigtigt at 
have en overenskomst?
Der er meget lidt lovgivning om  
arbejdsvilkår og arbejdsforhold i 
Danmark. Vi har fx ingen lov om 
mindsteløn eller ansættelsesvilkår.
Derfor kan en overenskomst være 
afgørende for hvilke rettigheder, du 
har.

Hvis du er omfattet af en overens-
komst, så skal din arbejdsgiver følge 
overenskomsten. Hvis du ikke er  
omfattet af en overenskomst, kan 
arbejdsgiveren alene fastsætte dine 
løn- og arbejdsvilkår.
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Hvad er forskellen på en 
overenskomst og en lov?
En overenskomst er en aftale mel-
lem fagforeningerne og arbejdsgi-
verne og ikke en lov, som er noget 
Folketinget vedtager. En lov bliver til, 
når der er et politisk flertal i Folke-
tinget. Og den bliver først ændret, 
når der igen er et flertal for det. En 
overenskomst derimod, er en aftale, 
som du – gennem FOA – selv kan 
stille krav til og være med til at for-
bedre. For det er dig som elev, der 
kender dit arbejdsliv bedst.

Selvom overenskomsterne ikke er 
love, giver de dig en række rettighe-

der. Og din arbejdsgiver er forpligtet
til at følge overenskomsten, ligesom 
hvis det var en lov. Hvis ikke de gør 
det, så kan de blive dømt i et helt 
særligt (arbejds)retssystem.

Som elev er dine løn- og ansættel-
sesvilkår bestemt af overenskom-
sten mellem FOA på den ene side og 
kommunerne (KL) og regionerne 
(DR) på den anden side. Derimod er 
indholdet og opbygningen af din ud-
dannelse, opsigelse af uddannelses-
aftalen m.v. bestemt af Lov om er-
hvervsuddannelser.
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Hvordan får jeg  
indflydelse?
Den overenskomst, der gælder for 
dit fag, udløber 1. april 2018. Den 
skal derfor fornyes. Og som medlem 
af FOA kan du komme med dine ide-
er – eller krav, som de også bliver 
kaldt – til, hvordan dine arbejdsvilkår 
kan blive bedre. Det kan fx være, at 
du er stødt på et problem i din elev-
tid, som der kunne findes en god 
løsning på. Ikke kun til glæde for dig, 
men også for andre elever.

Du kan stille krav på 2 måder

 ∆ Hvis du har forslag til krav  
kan du sende dem til  
landselevbestyrelse@foa.dk  
senest 25. september.  
Du kan kontakte din lokale FOA-
afdeling og få oplyst, hvornår de 
afholder OK18-møder, her kan du 
også komme med dine krav.
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Hvilke krav kan jeg stille?

Du kan fremsætte alle slags krav og 
ideer, der vedrører løn og arbejdsvil-
kår. Der kan være tale om et pro-
blem, du er stødt på (og måske har 
du også et bud på en lønning?), der 
kan være tale om en løs ide, eller 
måske har du ligefrem formuleret 
dine krav på skrift.

I sidste ende skal FOA dog overbe-
vise arbejdsgiverne om, at dine krav 
er en gode. Og chancen for, at dine 
krav kommer igennem nåleøjet, er 
størst, hvis du:
 ∆ begrunder, hvorfor dit krav er vig-
tigt. Prøv fx dine ideer af på dine 
elevkolleger og din lokale FOA af-
deling og gå evt. sammen om at 
beskrive ’kravene’/ideerne og be-
grunde, hvorfor de vil forbedre je-
res arbejdsvilkår.

 ∆ formulerer dine krav så tydeligt 
som muligt. Her kan du også få 
hjælp i din lokale FOA-afdeling.

 ∆ tænker i krav, der for få penge kan 
skabe arbejdsglæde. Særligt i tider 
med dårlig økonomi, er det svært 
at komme igennem med krav, der 
koster mange penge. Du kan se 
eksempler på dyre og mindre dyre 
krav i figuren ved siden af. Eksem-
plerne er alene tænkt som inspira-
tion. Måske du har nogle andre el-
ler bedre forslag? 
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Eksempler på krav

Dyre krav

Ikke så dyre krav

Mindre dyre krav

 ∆ Stor lønforhø-
jelse til alle

 ∆ Forhøjelse af  
kørepenge

 ∆ Pensionsind-
betaling under 
elevtiden

 ∆ Trivsel og medindflydelse
 ∆ Tid til at studere i praktik- 
perioden

 ∆ Arbejdsgiver betaler udlægget til 
kørepenge under skoleophold

 ∆ Ret til supervision

 ∆ Færre weekend-/ 
aften-/nattevagter

 ∆ Mere barsel til fædre
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Hvad sker der med  
mine krav?
Når du har givet dine krav videre til 
din elevbestyrelse eller din FOA-af-
deling, starter de en ’rejse’, hvor de 
vil blive opvejet ift. krav, der er kom-
met ind fra andre medlemmer. 

Til sidst kan dine krav ende som en 
ny paragraf i overenskomsten. Og 
måske være med til at forbedre dine 
og andres arbejdsvilkår.

FOAs medlemmer, 
elevbestyrelser, afde-
linger og sektorer ind-
sender deres krav til 
den nye overenskomst.

FOAs hovedbe- 
styrelse udvælger 
krav og temaer.

FOA sender de krav,  
der også berører andre 
faggrupper, videre til 
Forhandlingsfællesska-
bet (FF).
Her sker der igen en
udvælgelse af krav.

FOA udveksler sine
krav til de enkelte
FOA-overenskomster
med KL og DR.
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Først forhandler FOA 
sammen med de andre 
organisationer de fæl-
les FF-krav og lønstig-
ninger med KL og DR. 
Herefter forhandler 
FOA selv sine krav til de 
enkelte overenskom-
ster med KL og DR.

Hvis ikke forhandlin-
gerne ender med et 
resultat, gør man først 
brug af en neutral for-
ligsmand. Hvis heller 
ikke det hjælper, vars-
ler FOA konflikt.

Når arbejdstagere og 
arbejdsgivere er nået 
til et resultat, sender 
FOA den nye overens-
komst til afstemning 
blandt medlemmerne.

Den nye over-
enskomst 
træder i kraft, 
hvis et flertal 
blandt med-
lemmerne 
stemmer for.

Konflikten går i gang. 
Forhandlingerne fort-
sætter.



Det er let at melde sig ind i FOA

•  Ring gratis på 80 20 20 30 mellem  
8.30-20 fra mandag til torsdag.  
Fredag fra 8.30-12 og fra 16-20

•  Meld dig ind på foa.dk/blivmedlem

•  Send en sms til 1919  
Skriv: indmeldfoa og dit navn  
(fx: indmeldfoa susanne nielsen).  
Der skal være mellemrum mellem  
indmeldfoa og dit navn.

Er det o.k. at være elev?
Debatoplæg til OK18

Staunings Plads 1-3
1790 København V

foa.dk/elev

Elev
FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 
har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores 
medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, 
som sikrer en god løn samt moderne og ordnede arbejds-
vilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din 
arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler 
og dine muligheder for uddannelse. Som elev er du også 
omfattet af FOAs overenskomster, når du fx er i praktik. 
FOA er med til at aftale indholdet i uddannelserne, og vi har 
særlige tilbud til dig som elev.


