TEKNIK-SERVICE

Tillykke!
Du skal nu i gang med uddannelsen
til ejendomsservicetekniker
Når du skal starte på en ny uddannelse, kan du have mange spørgsmål. I FOA vil vi gerne hjælpe dig godt
gennem uddannelsen, og vi har derfor lavet denne tjekliste, du kan bruge. Hvis du har spørgsmål, er du altid
velkommen til at kontakte din lokale FOA-afdeling, som kan hjælpe dig. FOA er din fagforening – både når
det gælder løn, uddannelse og faglige fællesskaber, og vi hjælper dig, hvis du får problemer undervejs i din
uddannelse.
Sæt

✗ ud for de ting, du har styr på

Før du går i gang med uddannelsens grundforløb

■■ Jeg har undersøgt, om det er relevant for mig at søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU)
■■ Jeg ved, hvornår jeg skal starte på skolen
Før du går i gang med uddannelsens hovedforløb

■■ Min uddannelsesaftale er udfyldt og underskrevet af både min arbejdsgiver og mig selv
(du kan se en uddannelsesaftale ved at klikke her)
■■ Jeg har læst overenskomsten for ejendomsserviceteknikerelever – se foa.dk/elev
■■ Jeg ved, hvor jeg skal i praktik og hvornår
■■ Jeg har meldt mig ind i FOA
■■ Jeg ved, hvem jeg kan kontakte i min lokale FOA-afdeling, hvis der er noget jeg er i tvivl om
■■ Jeg har undersøgt, om det er relevant for mig at melde mig ind i FOAs A-kasse
Undervejs i din uddannelse

■■
■■
■■
■■

Jeg ved, hvem min tillidsrepræsentant og min arbejdsmiljørepræsentant er
Jeg ved, hvem min praktikvejleder er
Jeg får mine lønsedler på e-Boks til tiden – senest den sidste hverdag i måneden
Jeg tjekker hver måned min lønseddel og ser, om den passer med mine arbejdstimer,
feriepenge og evt. tillæg
■■ Jeg gemmer mine lønsedler
■■ Jeg har orienteret mig om elevarbejdet i FOA og taget stilling til, om jeg vil være aktiv

