
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. årgang, januar-februar 2019, nr. 1 

I dette nummer: 

Formanden har ordet; 

- 2019 har fokus på velfærdstemaer  

- Arbejdsmiljø år 2019 

- Har du spørgsmål til AMR-området 

så ring til afdelingens AMR-ansvarlige 

- Digital postkasse i FOA 

Gode medlemstilbud: 

-De 3 sektorer inviterer til foredragsaften 

med Connie Nissen 

-Bliv medlem og få en gave – skaf et 

medlem og få en gave  

- 3 Rejse tilbud til Polen og Berlin i 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorklub Syd 
Program for 2019 

 

-     Referater fra bestyrelsesmøder 2019 

-     Nødtelefoner i afdelingen 

- InFOAktuelt i 2019  

 

 

 

 

 

 

Afdelingsformand Lissi Lund viser her, at FOA og herunder også  

FOA Sydsjælland nu overgår til digital post.  

   



 
 

Formanden 
har ordet 
v/afdelings-
formand Lissi 
Lund 

 
 
2019 har fokus på 
velfærdstemaer  

 
Kære medlemmer 

Det er ikke så længe siden, at Hendes 

Majestæt Dronning Margrethe sagde  

følgende i hendes nytårstale: 

Så blev det igen nytårsaften. 
 
Når klokken ved midnat slår tolv, rinder det 
gamle år ud. Netop i det øjeblik skåler vi og 
ønsker hinanden godt nytår. 
 
Nytårsmorgen tager vi fat på friske dage. De 
ligger foran os, de venter på os, men bag os 
ligger den tid, der er gået. 

Og dog – alt, hvad vi oplever, sætter spor og 
giver erfaringer, gode som mindre 
gode.  Dem må vi bære med os videre i livet. 

 

I FOA Sydsjælland siger vi også velkommen til 

2019, og vi ser frem til et spændende og 

udfordrende år. 

Vi ved, at der vil komme et folketingsvalg, vi 

ved bare ikke hvornår, dog seneste den  

21. juni 2019. 

FOAs indsats ved det kommende 

folketingsvalg vil omhandle og involvere 

medlemmerne, med fokus på deres vilkår og 

tryghed, idet det vil være medlemmer der 

fortælle og formidler hverdagens 

velfærdstemaer. 

Arbejdsmiljø år 2019 
 
Temaet vil være et fællesskab med fokus på 
arbejdsmiljø. 

Og en fælles kampagne i den nye 
hovedorganisation; Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH). 

Kampagnen skal forsøge, at sikre bedre 
arbejdsmiljø på arbejdspladsen gennem 
styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten. 

Der sættes særlig fokus på;  
 - at støtte Arbejdsmiljørepræsentanter 
(AMR) i de vigtige opgaver, som der hver dag 
følger med hvervet som kollegernes 
repræsentant 

Der vil blive sat særligt fokus på 5 temaer: 

• AMRs rolle og opgaver 

• Tid til arbejdsmiljøarbejdet 

• Uddannelse og kompetenceudvikling 

• Strategiske arbejdsmiljøarbejde 

• Unge og nyvalgte AMR´er 

 

Arbejdsmiljøet er under pres 

Vi ved, at arbejdsmiljøet for FOA´s 

medlemmer er under pres. For eksempel har 

hver femte af medlemmerne været 

sygemeldt på grund af Stress indenfor de 

sidste to år.  

Vi vil derfor sætte fokus på at styrke 

arbejdsmiljø og arbejdsglæde ved, at 

understøtte Arbejdsmiljø 

-repræsentanterne (AMR) i forhold til deres 

indsat for, at:  

- Bidrage til godt arbejdsmiljø på 

arbejdspladserne  

- Forbygge stress, fysiks nedslidning mv. 



 
 

Det er derfor vigtigt, at se på AMR vilkår, 

uddannelse og roller for, at kunne agere i 

arbejdsmiljøarbejdet og – systemet samt,  

at få arbejdsgiverne til, at se vigtigheden af  

AMR´s rolle på arbejdspladserne.  

Vi ved, at sygefraværet er den største årsag 

til afskedigelse. 

Derfor er det vigtigt at tænke i 

arbejdsfællesskaber - og ikke kun AMR og 

ledere.  

Har du spørgsmål til AMR-

området? 

Så er du velkommen til at 

kontakte Peter  

I FOA Sydsjælland er det sektorformand Peter 

Gylling der er arbejdsmiljø ansvarlig.  

 

Du er både 

som AMR 

og faglig 

medlem 

meget   

velkom-

men til,  

at kontakte Peter, hvis du har problemer i 

forhold til arbejdsmiljøet og/eller hvis du har 

spørgsmål eller emner som du der gerne vil 

have belyst eller have en snak med Peter 

omkring.  

Send en mail til sydsj@foa.dk att: arbejdsmiljø, 

så vil Peter efterfølgende kontakte dig. 

 

Hvis du efter den 15. januar 2019 har 

personlige spørgsmål der vedrører  

arbejdsmiljø, - så beder vi dig om at følge 

vejledningen for afsendelse af digital post. Er 

du i tvivl om hvordan du gør det, så husk på, 

at du også altid er meget velkommen til at 

ringe til afdelingen på  

tlf 4697 2800.  

Digital postkasse 

I september 2018, modtog alle medlemmer et 

brev om, at vi i FOA ville gå over til den Digitale 

Postkasse.  

Hvilket vi 

så gør den 

15. januar 

2019. 
 

 

Med den Digitale Postkasse, kan vi sikre en god 

og sikker kommunikation mellem dig og FOA 

Du logger på den digitale postkasse med enten 

dit NemID eller med et FOA- login. FOA-login 

bestilles på www.foa.dk hvor der også ligger en 

vejledning om, hvordan du logger på med NemID. 

Hvad har du eventuelt selv mulighed for at rette: 

  
Hvis din henvendelse handler om ændret 
telefonnr. - eller mailadresse, kan du selv rette 
oplysningerne på FOAs hjemmeside, direkte på 
dette link: 
www.foa.dk/ret-personoplysninger 

 
Med venlig hilsen 

Lissi Lund og Troels Berg 

 

 

 

mailto:sydsj@foa.dk
http://www.foa.dk/
http://www.foa.dk/ret-personoplysninger


 
 

De 3 sektorer i FOA Sydsjælland inviterer faglige medlemmer til 

en spændende aften med Ergoterapeut Connie Nissen 

 

 

Foredragsaften med Connie Nissen  

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.30 – 20.30 

I FOA Sydsjælland, Bataljonsvej 3, Næstved 

Tilmelding senest torsdag den 14. februar 2019 på tlf.: 4697 2800 

Connie Nissen er privatpraktiserende børneergoterapeut og arbejder med børns 

vanskeligheder indenfor sanseintegration og den sansemotoriske udvikling. 

Connie vil komme ind på emner som 

• Hvordan støttes børns sansemotoriskeudvikling bedst muligt 

• Pakker vi vores børn ind i vat – pas nu på, kravl ikke for højt – løb ikke for 

stærkt osv. 

• Grænser for velstimulerende/overstimulerende miljøer. 

 

Læs mere om Connie Nissen her https://sansemotorik.dk/ 

Venlig hilsen 

De 3 sektorer i FOA Sydsjælland

Medlemstilbud til faglige 

medlemmer 

  

https://sansemotorik.dk/


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Bliv medlem og få en gave 

Skaf et medlem og få en gave 
 

Vi har fra afdelingens side stort fokus på, at alle ansatte  

på FOA´s overenskomster, herunder også ekstraordinært 

ansatte, får tilbud om medlemskab af FOA´s faglige 

afdeling.  

 

Til hvert nyt fagligt medlem* i FOA Sydsjælland,  

kvitterer vi med en gave til en vejledende værdi af 

mindst kr. 300. 

 

Er du allerede faglig medlem? – Så se her: 

For hvert nyt fagligt medlem du skaffer til 

afdelingen, kvitterer vi med en gave til en 

vejledende værdi af mindst kr. 300  

 

Nye medlemmer indmeldes via dette kort. Du kan også 

kontakte afdelingen på telefon 4697 2800, for indmeldelse.   

 

Med venlig hilsen 

FOA Sydsjælland 

 

 

Vi har derfor brug for DIN hjælp.  
 

 

 

 

 

 

Medlemstilbud til faglige 

medlemmer 

  



 

 

 

Vilkår for at 
få en gave 
For at få en gave, 
skal du enten være 
den der bliver 
meldt ind (Nyt 
medlem), eller 
være den, der har 
fortalt om fordele 
ved faglig 
medlemskab af 
FOA, (skaffet et 
medlem).  
 
Man vælger 
mellem gave 1-11. 
 
Gaven kan hentes i 
afdelingen, når nyt 
medlems første 
måneds kontingent 
er betalt. Der vil 
typisk gå 1-2 
måneder før vi har 
registreret 
betalingen. Du 
bliver kontaktet af 
FOA Sydsjælland 
når gaven er klar til 
afhentning.  
 
*) Som nyt fagligt 
medlem udløses 
alene gave hvis du 
ikke har været 
medlem af FOA 
faglig igennem de 
sidste 6 mdr, og du 
ikke tidligere er 
slettet på grund af 
restance.  

 

 

 

 

 

 

Udfyldes af Nyt medlem: 
 

Navn  ________________________________ 

 

CPR    _____________-__________________ 

 

Adresse______________________________ 

 

Post-nr.   _________By__________________ 

 

Tlf/Mobil_____________________________ 

 

e-Mail    _____________________________ 

 

Arbejdsplads __________________________ 

 

Dato for Start ansættelse_________________ 

 

Stilling:________________________________ 

 

Timetal pr. uge__________________________ 

 

Medlem af anden A-kasse (sæt kryds): 

 

Ja:____Nej:____Hvilken:___________ 

 

Ønsker du overflytning af A-kasse? 

 Ja:____Nej:____ 

 

Gaveønske: _____________________ 

 

Nyt medlems underskrift: 

 

_______________________________ 

 

Følgende medlemskab ønskes, sæt kryds: 

 

 Fagligt medlemskab  

 Faglig+A-kasse  

 Faglig+A-kasse+Efterløn  
 

 Samtykke 
 

 

Indsendt af: 

Navn __________________________ 
 
Fødselsdato   ___________________ 
 
Adresse   __________________________ 
 
Post-nr.  _________By_______________ 
 
 Tlf/Mobil _________________________ 
 
 e-Mail       __________________________ 
 
Gaveønske: _____________________ 

 

Sendes/afleveres til 
 

 
 
 
 

FOA Sydsjælland 
Bataljonsvej 3 
4700 Næstved 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referater fra FOA Sydsjællands bestyrelsesmøder 2019 
 
Ordinære Bestyrelsesmøder 2019 

 

2019  

30. januar 2019  

27. marts 2019 

29. maj 2019  

25. september 2019  

27. november 2019  

Referater fra bestyrelsesmøder, lægges på Tillidszonen for tillidsvalgte.   

Er du medlem af faglig afdeling i FOA Sydsjælland, har du mulighed for at få referatet, ved at 

kontakte din tillidsrepræsentant. Ved du ikke hvem din Tillidsrepræsentant er? Og/eller har du 

ikke nogen tillidsrepræsentant, så beder vi dig om at kontakte afdelingen på tlf. 46972800.  

 

 

Nødtelefoner i afdelingen: 
Hvis du har et akut problem uden for afdelingens normale åbningstid, har du som fagligt medlem af FOA 

Sydsjælland mulighed for at kontakte os på et af disse mobilnumre:  

Afdelingsformand,  
Lissi Lund, tlf. 21 46 57 91 

Afdelingsnæstformand,  
Pia Danielsson, tlf. 29 47 64 67 

Sektorformand, Pædagogisk sektor,  
Ulla Mikkelsen, tlf. 20 14 93 83 

Sektorformand, Teknik, Kost og Service,  
Peter Gylling, tlf. 24 82 38 92 
 
Sektorformand, Social- og Sundhedssektor,  
Pia Paaske, tlf. 23 64 37 49 

 

 

 

 



 

InFOAktuelt i 2019 
I 2019, er den foreløbige udgivelse planlagt frem til og med september 2019, hvorefter 

afdelingsbestyrelsen medio 2019, vil drøfte den fremtidige udgivelse af inFOAktuelt  

 

2019 

Blad nr.     ca. tidspunkt for udsendelse 

InFOAktuelt nr. 1; januar/februar udgaven medio jan 2019 (dette blad) 

InFOAktuelt nr. 2; marts/april udgaven  medio marts 2019  

InFOAktuelt nr. 3; maj/juni udgaven  medio maj 2019  

inFOAktuelt nr. 4; august/september udgaven medio august 2019 

 

Har du input/forslag til artikler 

 – så er du meget velkommen til at kontakte  

afdelingsformand Lissi Lund. 

 

 

InFOAktuelt  
Udgives af:  

FOA Sydsjælland.  

Ansvarshavende redaktør; afdelingsformand Lissi Lund  

 

FOA Sydsjælland Bataljonsvej 3,  

4700 Næstved, tlf. 46972800 e-mail: sydsj@foa.dk   

Hjemmeside: www.foa.dk/sydsjaelland 

 

Åbningstider Næstved:  
Mandag og tirsdag 10-16, onsdag 10-15, torsdag 10-17, fredag 10-12. Der kan aftales tid udenfor 

åbningstiden. Områdekontorer: Vordingborg, Faxe og Stege. Åbningstider og adresser på 

områdekontorerne, kan ses på afdelingens hjemmeside.   

 

 

Hvis du efter den 15. januar 2019 har personlige spørgsmål og henvendelser til os, så beder vi dig 

om at sende dem til os via den FOA digitale postkasse.  Du selvfølgelig også fortsat meget 

velkommen til at kontakte os pr. telefon.  

 

 

 

mailto:sydsj@foa.dk
http://www.foa.dk/sydsjaelland

