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Corona –krisen kradser 
Arbejdsgivere presser citronen,
de arbejdsløse efterlades på perronen

De næsten „usynlige“ 
overenskomstforhandlinger

Første madudbringnings–overenskomst er endelig i hus



Leder v. John Ekebjærg-Jakobsen,  

formand 3F København.
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Coronakrisen har haft voldsom-
me konsekvenser for det danske 
arbejdsmarked og det danske 
samfund. Vi har alle set konse-
kvenserne igennem snart et år. 
Arbejdsløshed, konkurser, usik-
kerhed om der vil være arbejde 
efter krisen, ensomhed og isolati-
on derhjemme, børnene der sav-
ner deres kammerater – alt dette 
har fået en berettiget og massiv 
mediedækning.

Desværre må vi sige at presset 
fra medierne og fra de borgerli-
ge politikere har betydet at den 
store fokus har udmøntet sig i en 
massiv støtte til arbejdsgiverne 
og en manglende fokus på løn-
modtagerne.

Ingen tvivl om at de små og 
mellemstore virksomheder skal 
have hjælp for at komme igen-
nem krisen. Vi er alle interesseret 
i at der er arbejdspladser og et 
velfungerende samfund, når vi er 
kommet igennem corona-krisen.

Men desværre har samfundet 
glemt de arbejdsløse, en række 
arbejdsgivere udnytter situa-
tionen og der er slet ikke fokus 
på kolleger, som fortsat holder 
Danmark i gang.

Dagpengene
3F har i årevis haft fokus på at 
dagpengene mister værdi og, at 
dagpengeniveauet er for lavt. 
Svaret fra Christiansborg og ar-
bejdsgiverne er altid – vi har ikke 
råd til at hæve dagpengene ! 
Vores var er klart ; Der er råd og 
det er uanstændigt at spise de 
arbejdsløse af med 19.000 kroner 
om måneden.

Siden nytår har Folketinget be-
sluttet at bruge 19,5 milliarder på 
mink-branchen og 9,5 milliarder 
på de selvstændige, de små og 
mellemstore virksomheder. I den-

ne hjælpepakke er det defineret 
at en selvstændig uden ansatte 
kan få forhøjet sin kompensation 
fra 23.000 til 30.000. Det er no-
get svineri overfor de arbejdsløse 
som er låst fast på de 19.000 !

Hvis man tilsvarende valgte at 
forhøje dagpengene til 23.000 
om måneden, så ville udgiften 
ikke komme i nærheden af de 
store milliardbeløb som bliver 
brugt på virksomhedsejerne.

Arbejdsgiverne presser citronen
En lang række arbejdsgivere har 
valgt at sende deres ansatte hjem 
på lønkompensation. Både for at 
sikre deres ansatte en indkomst 
de kan leve af, men selvfølgelig 
også for at fastholde deres ker-
nearbejdskraft så virksomheden 
og samfundet kan fungere når 
Danmark åbner op igen. Det er 
rettidigt omhu.

Andre virksomheder udnytter 
desværre situationen. De opsiger 
lokalaftaler, de vil have mere flek-
sible vagtskemaer, kortere varsler 
om ændret arbejdstid, „tilbud“ 
om selvbetalte pauser og mange 
andre opfindsomme ideer, som 
har til formål at presse de ansat-
te.

Når tillidsfolk og ansatte siger 
stop lyder det : ”Du skal være glad 
for at have et arbejde i denne tid”

Det er groft og uforskammet i 
en tid hvor samfundet har tilført 
mange, mange milliarder til virk-
somhederne for, at Danmark kan 
stå stærkere efter krisen

„Heltene“ der bare passer deres 
arbejde
Medierne har i enkelte histori-
er fokuseret på frontpersona-
let i sundhedspersonalet, som 
har stået forrest i kampen mod 
Corona. Der er ikke nogen tvivl 

om, at sundhedspersonalet er og 
har været presset til det yderste 
og fortjener al den ros og støtte, 
de kan få. 

På samme måde vil vi gerne 
rose de mange, mange tusinde 
3Fere som også har været på ar-
bejde i denne svære tid. De har 
knoklet, og mange har arbejdet 
over for at få hjulene til at køre. 
På lagre, i Take-away køkkener, i 
rengøringen, på byggepladser-
ne, i medicinalindustrien, i trans-
porten, i institutioner – listen er 
meget lang – har vores kolleger 
været på arbejde. Desværre har 
der mange steder været store 
udfordringer med arbejdsmiljø-
et. Nye job-funktioner, færre på 
arbejde, manglende Corona po-
litik ( manglende afstand og vær-
nemidler ).

Der skal derfor ikke være tvivl 
om at 3F København vil fokusere 
på alt dette i 2021 :
• Højere dagpenge for dem 

som mister deres arbejde. 
Dagpengene skal op nu.

• Sikre et bedre arbejdsmiljø.
• Sikre løn og arbejdsvilkår.

• For dem som er i arbejde og 
bliver presset af arbejdsgi-
verne.

• For dem som kommer i arbej-
de i løbet af 2021 og vil blive 
presset af arbejdsgiverne.

 Corona krisen
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I løbet af de seneste uger rulle- 
 de hovedforligene ind på  
 de offentlige overenskomster. 

Først på Statens område, her-
efter Kommunerne og til sidst 
Regionerne.

Efter en forrygende overens-
komstforhandling ved OK18, hvor 
vi alle var på gaden og kæmpe-

de sammen, hvilket gav voldsom 
opmærksomhed på de offentli-
ge overenskomstforhandlinger, 
så har corona denne gang lagt 
et slør over, at der overhovedet 
er blevet forhandlet. De usynlige 
overenskomstforhandlinger kun-
ne man sige – corona overskyg-
ger alt.

Men pludselig toner det frem 
på skærmen ; at der er et hoved-
forlig – og efterfølgende forsvin-
der opmærksomheden igen.

Resultaterne fra forligene bæ-
rer naturligvis også præg af coro-
na. Det forventede vi i 3F ville 
ske – hvorfor vi også støttede op 
om at udskyde forhandlingerne 

OK21 – overenskomstforhandlingerne på det offentlige område

 Der kæmpes stadig for at få  
 overenskomsterne hjem

Af Caja Bruhn, faglig sekretær
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til 2022 – men det lykkedes som 
bekendt ikke – så nu forhandler 
vi altså.

Først kom Statens forlig, som 
lægger den økonomiske ramme 
for de næste tre. Det er på 6,75 %. 
Alle tre forlig har samme økono-
miske ramme og holder skindet 
på næsen i forhold til, hvad der 
forventes, at der skal til for at sik-
re reallønnen. Hverken mere eller 
mindre.

Overenskomsten bliver kaldt 
en krise–overenskomst, corona–
overenskomst, vedligeholdelses-
overenskomst osv.

Hovedforligene sikrer udover 
lønnen også en række elemen-
ter : Seniorordninger, nedsættel-
se af pensionskarens, sorgorlov, 
fuld tid fremfor timeløn, grøn 
omstilling, styrket indsats på det 
psykiske arbejdsmiljø, samt ikke 
mindst lavt– og ligelønspuljer 
som også omfatter 3Ferne. 

I 3F København har vi sam-
men med De Københavnske 
Fagforeninger arrangeret små og 

kreative aktiviteter op til de af-
sluttende forhandlinger på alle 
tre områder – og flere aktive 3F 
Københavnere har givet deres 
besyv med på de sociale medi-
er og ikke mindst fine videoer på 
3F Københavns Facebook side. 
Tak for indsatsen indtil nu og til 
den indsats som kommer – for 
forhandlingerne er slet ikke slut 
endnu.

Forhandlingerne forsætter på de 
enkelte overenskomstområder
Nu forhandles der så på de en-
kelte overenskomstområder. På 
Statens område er der ingen pen-
ge til selve organisationsbordet, 
så der snakkes tekster og uøko-
nomiske ændringer. På kommu-
ner og regionern er der sat hen-
holdsvis 0,5 % og 0,45 % af til 
de enkelte overenskomstborde, 
så her kan også forhandles øko-
nomi og forhandles andet i over-
enskomsten. Disse forhandlinger 
foregår lige nu – og der er pt. in-
gen resultater fra 3F bordene.

Afstemningen venter forude
3F København har, grundet coro-
na og restriktioner, ikke kunnet 
afholde store fysiske overens-
komstmøder – men vi har stedet 
afholdt 3 webinarer, hvor vi har 
præsenteret kravene og 2 webi-
narer efter indgåelse af de tre ho-
vedforlig.

Det forsætter vi med således, 
at tillidsvalgte bliver klædt på til 
at formidle videre til deres kolle-
ger og ikke mindst deltage i de-
batten.

Afstemningen venter nu for-
ude, hvor medlemmerne skal be-
slutte om de kan nikke ja eller nej 
til resultatet.

Inden da vil 3F København 
søge at informere så godt som 
muligt om hvad der skal tages 
stilling til. Vi vil også senere, af-
hængig af den aktuelle situation, 
beslutte hvordan vi får informeret 
medlemmerne om resultaterne
og afstemningen. •

OK21 
Økonomien på de tre offentlige områder Staten Kommuner Regioner

Generelle lønstigninger 4,42 % 5,02 % 5,02 %
Reguleringsordningen (skøn) 0,63 % 0,27 % -0,19 %
Generel udmøntning i alt 5,05 % 5,29 % 4,83 %

Puljer 0,20 % 0,65 % 0,61 %
Reststigning 1,50 % 0,60 % 0,60 %
Generel udmøntning + puljer + reststigning 6,75 % 6,54 % 6,04 %

Afregning for reguleringsordning i 2021 0,00 % 0,21 % 0,71 %

Samlet resultat 6,75 % 6,75 % 6,75 %

https://www.facebook.com/3FKoebenhavn
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Normalt foregår der rigtig mange aktiviteter, 
 møder, konferencer, happenings og demon- 
 strationer i forbindelse med overenskomst-

forhandlinger. Du husker måske stadig OK18 med et 
fantastisk sammenhold på tværs af faggrænser.

På grund af Covid–19 har den slags været yderst 
begrænset. Det var det allerede ved OK20, men i lige 
så høj grad her ved OK21.

Det har dog langtfra betydet at der slet ikke 
er foregået noget som helst. Tillidsfolkene og 
3F København, og resten af den Københavnske fag-
bevægelse, måtte bare nytænke en del for at få en 
kampagne ud, og nogle krav samlet ind fra arbejds-
pladserne.

Der blev i stedet gjort brug af diverse digitale løs-
ninger og webinarer for at få talt sammen. Små vide-
oer blev lavet til Facebook, så de tillidsvalgte kunne 
komme ud med deres mening op til forhandlingerne 
(du kan se 2 af dem herunder).

Op til forhandlingerne foregik dog også små akti-
oner ude i det virkelige liv. Som f.eks et fagligt – og 
Corona sikkert – fagligt stafetløb (her til højre), hvor 
udvalgte løbere fra de forskellige fagforeninger var 
ud og vise fanerne.

Winnie og Jane... ...og Tim giver deres besyv med.
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Første landsoverenskomst 
for madudbringning i hus

Det var banebrydende, da Dansk Erhverv og 3F Transport 

fik indgået en landsoverenskomst for udbringning af 

mad, der vil forbedre budenes vilkår markant.

 https://fagbladet3f.dk/artikel/og-60000-skal-nu-ansaettes

 Læs også :

Af Caja Bruhn, faglig sekretær ->

https://fagbladet3f.dk/artikel/og-60000-skal-nu-ansaettes
https://fagbladet3f.dk/artikel/og-60000-skal-nu-ansaettes
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Som langt de fleste har kun- 
 net læse for nogle uger si- 
 den, så lykkedes det ende-

lig at få skabt en landsoverens-
komst for madudbringning. 

Der er slet ingen tvivl om at 
madudbringning / takeaway har 
kronede dage under pandemien 
og, at millionerne ruller ind på fir-
maernes konti. Mange af firma-
erne er globale, har udenlandske 
ejere og tjener enorme formuer 
hjem til hovedejerne. For eksem-
pel er „Wolt“ et finsk foretagen-
de, „Just Eat“ er i en stor del af 
ejerskabet hollandsk, „Hungry.
dk“ har tyske interesser osv. Og 
selvom nogle er rent danske, så 
kommer der tilsyneladende hur-
tigt udenlandsk kapital til i virk-
somhederne.

Derfor var det banebrydende, 
da Dansk Erhverv og 3F Transport 
fik indgået en landsoverenskomst 
for udbringning af mad, der vil 
forbedre budenes vilkår markant, 
og ikke mindst til at være et sik-
ret arbejde fremfor svingende og 
usikre vilkår.

Der er sikret aflønning og fa-
ste timetal, pension, barsel, ferie-
penge og løn under sygdom, for 
bude der leverer pizzaer, burge-
re, og andet takeaway–mad til 
danskerne, hvis arbejdsgiveren 
tegner overenskomst, for det er 
nemlig en overenskomst de for-
skellige firmaer kan tiltræde. Ikke 
mindst er der garanteret et antal  
timers ansættelser på mellem 8 
timer og 37 timer pr. uge

Just Eat har været med til for-
handlingerne på arbejdsgiver-
siden og tiltræder overenskom-
sten for deres egne 600 bude i 
Danmark fra den 1. oktober 2021. 
De 600 bude svarer til 10 % af 
Just Eats omsætning.

Der har været meget skriveri 
om, at overenskomsten kun dæk-
ker de 10 % af Just Eats omsæt-
ning, men det forklares med at 
Just Eat også er en bestiller plat-
form, hvor man selv kan hente 
og hvor den enkelte restaurant 
kan have sine egne bude ansat. 
I sidst nævnte tilfælde kan disse 

restauranter også tiltræde over-
enskomsten for den del af deres 
ansatte. 

3F København er – som cykel-
budenes fagforening – aktiv i for-
handlingerne med de forskellige 
firmaer.

Just Eat er stolt over aftalen og 
Wolt kalder den uambitiøs
Just Eat er stolte over, at være 
gået forrest som den store spiller 
på takeaway markedet og over,  
at de har været med til at sikre 
en overenskomst, som er god for 
begge parter.

Wolt har derimod kaldt den 
uambitiøs og har udtalt i pressen, 
at de har tænkt sig en aftale som 
dækker 100 % af deres bude. 

Vi ser i 3F København frem til 
de kommende forhandlinger med 
Wolt og deres bud på en ambitiøs 
overenskomst. Pt. er Wolts bude  

selvstændige, så Wolt har ingen 
arbejdsgiverforpligtigelser. Hvert 
enkelt bud hos Wolt er at betrag-
te som underleverandører. 

I øjeblikket er der omkring 3500 
Wolt bude på landsplan der kører 
i de større byer.

3F København ser frem til for-
handlinger på takeaway området
3F København er naturligvis med 
i arbejdet for at få overenskomst-
dækket takeaway branchen, og vi 
ser frem til at få overenskomst-
dækket endnu flere virksomhe-
der.

Nu har virksomhederne mulig-
hed for at sikre deres ansatte an-
stændige og sikre ansættelses-
vilkår. Og det er jo oplagt et godt 
brand for enhver virksomhed. 
Samtidig vil forbrugerne nu have 
mulighed for at vælge overens-
komstdækket take away.

Udpluk fra Landoverenskomsten for Madudbringning

Landsoverenskomsten der gælder for medarbejdere der bringer færdig-
produceret mad ud :

• Timelønnen fra den 1. marts 2021 vil ligge på 124,20 kroner. Den sti-
ger så til 127,35 kroner fra den 1. marts 2022.

• Arbejdstiden er på mindst 8 timer om ugen og op til 37 timer. 
Arbejdstiden kan variere.

• Overarbejde er på 50 % for de første tre timers overarbejde. Timer der-
udover aflønnes med et tillæg på 100 %. 

• Der er efter 6 måneder ansættelse løn under sygdom.
• Der er feriepenge samt ret til pension efter en karensperiode.
• Overenskomsten er helt afgørende for, at få sikret vilkårene for med-

arbejderne i en usikker branche.
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D er så dejligt inde i byen, lige  
 der midt på Frederiksberg,  
 der hvor det altid summer 

af liv på alle tider af døgnet hele 
året rundt.

Grunden til denne summen af 
liv, har en ganske enkel og helt 
simpel forklaring, for lige der lig-
ger et lille slot. Et slot så smukt 
og unikt, men dette slot er ikke 

som andre slotte, for det har ikke 
et smukt og unikt ydre. Nej, det-
te slots skønhed kommer indefra, 
og er noget ganske særligt.

Slottet bliver i daglig tale 
kaldt „Universitetshospitalet for 
Familiedyr“. Det har i mange år 
haft sin faste plads lige der midt 
på Frederiksberg. Mange er i åre-
nes løb gået forbi og tænkt, der 
ligger „Slottet“ og det ligner da 
sig selv. Men det er nu ikke hele 
sandheden. For selvom slottet 
ligner sig selv på ydersiden, har 
det indvendigt gennemgået en 
kæmpe forvandling de seneste 
år.

En arbejdspladsbeskrivelse skrevet som et eventyr. Hør i dette eventyr 
om, hvordan en arbejdsplads midt på Frederiksberg har udviklet sig de 
seneste par år, og om hvordan det er gået i en tid, hvor arbejdspladsen 
har skullet holde skruen lige i vandet og sejle med samme kræfter, 
trods en verdensomspændende pandemi som lukkede store dele af 
landet ned. 

 Eventyret om „Slottet“ 
 midt på Frederiksberg
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Forvandlingen skete ikke med 
et trylleslag, det havde været en 
langvarig og tung proces. Slottet 
havde gennemgået flere restau-
reringer og moderniseringer. Det 
var fordi, at det var et gammelt 
slot fyldt med en masse støv og 
snavs på loftet – men sådan er 
det jo med gamle slotte. På et 
tidspunkt var der endda nogle der 
mente at slottet skulle rives ned, 
og flytte langt ud på landet. Det 
blev dog heldigvis ikke til virke-
lighed, men kun fordi at de der 
arbejdede på slottet var gode til 
at samarbejde i det der hedder et 
samarbejdsudvalg. Måske din far 
og mor kan give dig en nærmere 
forklaring på, hvad det betyder.

Vagter på slottet dag og nat
Men udover forvandlingen på sel-
ve slottet, var der også sket en 
stor forvandling for alle de som 
arbejdede på slottet. For normalt 
arbejdede de der kun fra 8–16 i 
hverdagene, og så også når der 
var akut brug for dem i weeken-
derne. Men så en dag bestemte 
kongen på slottet, at nu skulle 
slottet være bemandet 24 timer i 
døgnet 365 dage om året – ja selv 
ved jule– og påsketid. Det blev 
dem der arbejdede på slottet jo 
selvfølgelig lidt kede af, da de jo 
også gerne ville se julemanden 
komme med gaver til jul, og på-
skeharen komme med påskeæg 
til påske. Nogle blev så kede af 
det, at de rejste og fandt andre 
slotte at arbejde på. 

Så nu spørger du nok dig selv, 
hvad er det dog som de laver inde 
på det slot, som gjorde at kongen 
befalede, at det nu skulle være 
bemandet 24 timer i døgnet 365 
dage om året ?

Jo, nu skal du bare høre. Slottet 
har egentlig mange funktioner. 
Faktisk er det et rent Kinderæg 
– fuld af overraskelser. Slottets 
hovedopgave er, at varetage den 
kliniske uddannelse af de nye 

danske dyrlæger samt at være 
førende på forskningsfronten i 
både ind og udland. Det kan må-
ske godt være lidt svært at forstå, 
hvad det betyder, men kort fortalt 
betyder det, at de skal lære de 
dyrlægestuderende at gøre syge 
dyr raske – og så skal de være 
med til at lave forsøg, som måske 
en dag kommer dig til hjælp f.eks. 
en vaccine mod corona.

Slottet er også et dyrehospital 
– hvilket er grunden til denne evi-
ge summen af liv. For hver evig 
eneste dag kommer der flere dy-
reejere fra nær og fjern med de-
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res firbenede små venner så som 
f.eks. hunde, katte, kaniner, og 
hvad du ellers kan forstille dig af 
magiske og eksotiske dyr.

Slottet med de mange riger
Da slottet er et dyrehospital, er 
det ikke indrettet som andre slot-
te med soveværelser, køkkener 
og badeværelser. Nej, slottet her 
er opdelt i forskellige riger. Der er 
f.eks. „Tandfeens rige“. Her arbej-
der tandfeen med sine små hjæl-
pere. Hun pudser og polerer de 
små firbenedes tænder, og hvis 
der er behov for en tandudtræk-
ning, så finder tandfeeen også 
gerne sin knivtang frem og er be-
hjælpelig med dette.

På Slottet er også „Skeletriget“. 
Her har de maskiner, som kan 
kigge igennem huden helt ind til 
knoglerne. Måske har du prøvet 
at brække et ben eller en arm og 
har besøgt dette sted på et helt 
almindeligt menneskehospital. 

Så er der „Riget for magi“. Det 
er dem som passer og plejer dy-
rene, når de opholder sig på slot-
tet. De har magiske trylledrikke, 
som kan kurere alt fra ondt i ma-
ven til kilden i næsen. 

Dette er kun nogle af de man-
ge forskellige riger der findes på 
slottet. Måske du kan forestille 
dig, hvilke riger der ellers forefin-
des på slottet – prøv at bruge din 
fantasi?

Hjerter der brænder
I alle disse forskellige riger på 
slottet arbejder der prinser og 
prinsesser i alle aldre. Det er dog 
ikke helt almindelig prinser og 
prinsesser der arbejder på slottet. 
De har nemlig ingen flotte kjoler, 
de har ikke store kroner på hove-
det og flotte ædelstensringe på 
fingrene. Nej, de minder faktisk 
meget om både du og jeg. Den 
helt store forskel er deres helt 
specielle hjerter – i deres hjerter 
brænder nemlig en ild. En ild som 
består af godhed, passion og vil-
jestyrke – og alt dette er vigtigt 
for at de kan få arbejdet på slot-
tet til at fungere.

Ja, mulighederne på slottet er 
mange, for selvom Slottet udefra 
virker så utroligt lille, så er den 
viden, kompetence og kærlighed, 
som slottet indeholder indeni, 
utrolig stor. 

Men i ligesom alle andre even-
tyr, er alt ikke lykke og idyl... 

Men så pludselig...
En dag, skete der det katastrofale 
for alle prinserne og prinsesserne 
der arbejder på slottet, at verden 
omkring slottet blev ramt af en 
verdensomspændende epidemi. 

Epidemien lukkede store dele 
af verdenen omkring slottet ned, 
men den mulighed havde slottet 
ikke, for der var jo stadig dyrlæ-
gestuderende der skulle uddan-
nes, så de kunne tage sig af ver-
denens syge og tilskadekomne 
dyr, forskning der skulle udføres, 
så vacciner kunne blive udviklet 
og firbenede venner som skulle 
hjælpes, hvis de var kommet til 
skade eller var blevet syge. Så 
selvom meget af verdenen luk-
kede ned, så forsatte de mange 
prinser og prinsesser på slottet 
med at arbejde dag og nat. 

Der blev knoklet hårdt for at få 
det hele til at hænge sammen. 
Kongen sendte næsten dagligt 
nye regler og love ud som skul-
le overholdes, når man var på 
slottet. Der blev indført krav om 
mundbind, afstand til hinanden, 
og regler om hvor mange der 
måtte opholde sig i hvert enkelt 
rige. Alt dette så alle aktiviteterne 
på slottet kunne opretholdes.

Alle kunne sove i 100 år
Selvom man bor på et slot, og 
er en prins eller en prinsesse, så 
kommer der en dag, hvor man 
bare er så træt – at man kunne 
sove i 100 år lige som Tornerose. 
Du kender det nok, at når man 
er rigtig træt, så kan man til ti-
der godt blive ret sur og ked af 
det. Det skete også for prinserne 
og prinsesserne på slottet, hvil-
ket gav en lidt dårlig stemning. 
Normalt har man nogle regler, 
som skal sørge for, at dette ikke 
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sker – det kaldes for arbejdstids-
regler. Men desværre var disse 
regler på slottet, slet ikke gode 
nok til at kunne undgå, at dette 
kunne ske.

Kongen blev hidkaldt
Så derfor blev Kongen hidkaldt 
af de prinser og prinsesser, som  
man kalder tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter. 
Måske har du hørt ordet før, fordi 
mor og far også er tillidsrepræ-
sentant eller arbejdsmiljørepræ-
sentant på deres arbejdsplad-
ser. Tillidsrepræsentanterne og 
arbejdsmiljørepræsentanterne 
fortalte kongen, at der måtte fin-
des en løsning, for ellers ville de 
mange prinser og prinsesser bli-
ve så syge og dårlige, at de ikke 
ville kunne passe deres arbejde 
på slottet. Kongen havde heldig-
vis en stor forståelse for dette, 
så sammen med slottets ledel-
se, besluttede han at indtaget af 
syge dyr skulle mindskes og, at 
nogle af de mange vagter prin-
serne og prinsesserne havde på 
slottet skulle reduceres i en pe-
riode, sådan så fokus kun skulle 
være på undervisning af de dyr-
lægestuderende og forskningen. 
For det var det kongen betragte-
de som slottets vigtigste opgave.

Prinserne og prinsesserne på 
slottet, fik det lidt bedre af de 
nye tiltag, som kongen havde la-
vet for dem. Men der var stadig 
meget der skulle arbejdes på, for 
at de ville få det helt godt igen.

Flere guldmønter og mere hvile
Derfor var prinserne og prinses-
serne glade for, at der her i 2021, 
skulle forhandles det som kaldes 
overenskomst. Du tænker sikkert 
sikke et mærkeligt ord – hvad 
mon det betyder ? Jo, overens-
komst er lige som når din mor, 
far og dig, opstiller nogle regler 
som i er enige om gælder i jeres 
hjem – f.eks. hvor meget fredags-
slik man må få. Det kan være i har 
en aftale om, at man må få 10 
stykker slik – men en dag bliver 
I enige om at ændre reglerne og 
forhandle om nogle nye. Så siger 
du måske, at du syntes at man 
skal have 15 stykker og din mor og 
far siger 12 stykker, og til sidste 
bliver i enige om 13 stykker. Det 
skriver i så ned på et stykke papir 
– og det er så jeres overenskomst. 

Prinserne og prinsesserne på 
slottet havde et meget stort øn-
ske om, at de regler som slottet 
havde for de „gamle prinser og 
prinsesser“, samt reglerne for det 
der kaldes arbejdstid blev bed-

re. Deres ønske var, at de fik lidt 
flere guldmønter for deres arbej-
de om natten og aftenen – og at 
de „Gamle“ prinser og prinsesser 
kunne få fri om aftenen og nat-
ten, da de var alt for trætte til at 
arbejde på det tidspunkt af da-
gen. Du kender det nok fra din far 
og mor, som også godt kan være 
meget trætte om aftenen. 

Men slottet var ikke det ene-
ste slot der skulle have nye regler. 
Nej, det skulle forhandles sam-
men med mange andre slotte. Så 
hvordan det går med forhandlin-
gen af overenskomsten, og om 
prinsesserne og prinserne får 
bedre forhold på seniorordninger 
og arbejdstidsregler – det må for 
nu stå hen i det uvisse.

Slottet består i mange år endnu
Men en ting er sikkert og vidst.  Og 
det er, at slottet lige der midt på 
Frederiksberg med alle sine prin-
ser og prinsesser vil bestå, forhå-
bentlig rigtig mange år endnu. Så 
hvis du en dag kommer forbi, så 
kig ind og hils på dem. 

Måske du endda må få et lille 
sip af deres magiske trylledrik og 
se en af de syge enhjørninger. 

Godnat og sov godt.

Eventyr og illustrationer af :  

Maria Vallentin, tillidsrepræsentant på „Slottet“ 

og bestyrelsesmedlem i 3F København
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Er du klar over at der findes masser af vejlednin- 
 ger og betænkninger der regulerer arbejdsmil- 
 jøet på din arbejdsplads ? Nej Vel.

Som udgangspunkt burde godt arbejdsmiljøet ikke 
være noget vi gik og tænkte over i hverdagen. For 
det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på 
arbejde.

Men sådan ser virkeligheden bare ikke ud.
Derfor er arbejdsmiljøet og regler herom reguleret 

via lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger.
Og nu er der endelig kommet en Bekendtgørelse 

vedr. det psykiske arbejdsmiljøområde.
Det er noget de faglige organisationer har ønsket 

i mange år, da det giver os en bedre mulighed for at 
komme i dialog med arbejdsgiverne, hvis det psyki-
ske arbejdsmiljø ikke er i orden.

Et af de nye og vigtige områder der er kommet 
med i bekendtgørelsen, er stor arbejdsmængde og 
tidspres.

Her skal det forstås som ubalance mellem det 
arbejde der udføres og den tid, der er til rådighed til 
at udføre arbejdet. Altså om der er højt tempo uden 
mulighed for pauser hvor man kan restituere sig.

Hvor stor arbejdsmængde og tidspres kan inde-
bære risiko for sikkerhed eller sundhed.

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet er et 
andet af de vigtige områder som er kommet med.

Her er der tale om krav i arbejdet, som ikke er ty-
delige, eller er uforenelige. Altså krav til arbejdsop-
gaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktioner, ansvars-
områder, arbejdsmetoder og arbejdsgange.

 Disse regler er for mange 3F medlemmer yderst 
relevante. Specielt på rengøringsområdet, hvor man 
igennem en årrække har skruet uhørt op for arbejds-
tempoet. Desværre er bekendtgørelsen ikke konkret 
på timer, arealer etc. Så pt. venter vi på vejledninger-
ne, som kommer til at indeholde klare retningslinjer i 
forhold til tid, arbejdstempo etc.

Der findes i dag vejledninger på enkelte områ-
der inden for det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis 
krænkende handling, mobning og seksuel chikane.

Vi er i 3F København meget opmærksomme på 
arbejdsmiljøet, såvel psykisk som fysisk, og arbejder 

dagligt på at gøre det sundhedsmæssigt forsvarligt 
at gå på arbejde.

Men er du i tvivl om dit arbejde er såvel fy-
sisk som psykisk sundhedsmæssigt forsvarligt, 
så kontakt din lokale Arbejdsmiljørepræsentant. 
Hvis der ikke er en Arbejdsmiljørepræsentant på 
din arbejdsplads, så var det måske noget for dig. 
Arbejdsmiljørepræsentanten har en vigtig funktion 
på linje med tillidsrepræsentanten. Det er altid godt 
at få den korrekte løn, men hvad hjælper det, at løn-
nen er god, hvis du bliver syg af at gå på arbejde.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til 
at kontakte afdelingen, så vi sammen kan arbejde 
for en løsning på de problemer i har ude på arbejds-
pladserne. •

 Bekendtgørelse om 
 psykisk arbejdsmiljø

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside
https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/

Af Rikke Helk, faglig sekretær social/miljø

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/


3F København • s. 13 • Marts 2021

Oskar Hansen ( 1895–1968 ) er kendt i fagbevægelsen 
for sine arbejdersange, ikke mindst „Når jeg ser et 
rødt flag smælde“, men ud over hans sange kender 
de fleste i dag, ikke meget til hans gøren og laden. 
Heldigvis har forfatteren Jens–Emil Nielsen nu, godt 
50 år efter hans død, skrevet en biografi om ham, 
der med sympati og loyalitet, men uden næsegrus 
beundring fortæller om mennesket bag digtene.

Politisk aktiv
Oskar Hansen var uddannet typograf, og blev ak-
tiv i Socialdemokratisk Ungdomsforbund ( SUF ), og 
var med til at stifte Danmarks kommunistiske Parti 
( DKP ) i 1919. Sin journalistiske karriere startede han i 
1913 i SUFs blad Fremad, og det var derfor naturligt, 
at han blev ansat som journalist på DKPs avis. I 1922 
forlod han skuffet DKP, fordi „de skændtes for me-
get til at jeg kunne følge med“, og vendte tilbage til 
Socialdemokratiet og blev ansat på deres eftermid-
dagsblad „Klokken 5“. Da det lukkede i 1930 kom han 
over til „Socialdemokraten“, hvor han var indtil 1960.

Det røde flag og lystige viser
Allerede i en ung alder begyndte han at skrive digte 
og det første blev trykt i 1913. I 1920 blev hans sang, 
„Rød flagsang“, udgivet af SUF, og derefter blev det 
til ikke så få sange, der hyldede den røde fane. „Når 
jeg ser en rødt flag smælde“, der blev skrevet til et 
DSU arrangement i sommeren 1923, er blevet hans 
mest kendte og sungne sang. 

Det blev ikke kun til politiske sange, men også 
mange i den mere lystige genre, f.eks. „En vise om 
tre små musikanter“, som blev bragt i „Klokken 5“ i 
april 1924. Den blev landskendt, da Kurt Ravn, som 
„Røde“ i TV-serien Matador, optrådte med den til sit 
bryllup med Agnes. 1930erne var hans mest produk-
tive periode, hvor han også leverede mange bidrag 
til de Røde Revyer, og skrev sangen „Danmark for 
folket“.

Krigen og striden
Under besættelsen tog han aktivt del i modstands-
kampen som medlem af den socialdemokratiske 
gruppe Ringen. I 1944 var han lige ved at blive ar-
resteret af Gestapo i en sporvogn, men hans søn 
nappede hans mappe med illegale blade og blev 
arresteret i stedet. Sønnen endte i Frøslevlejren efter 
hård behandling hos Gestapo, mens Oskar Hansen 
måtte flygte til Sverige. 

Da Oscar Hansen kom hjem, genoptog han sit ar-
bejde på „Socialdemokraten“ men det var ikke uden 

problemer. I 1947 følte han, at han ikke fik opgaver 
nok og truede med at sige op, men åbenbart blev 
der fundet en løsning, så han blev. 

Den nye redaktion på avisen „Aktuelt“, som 
„Socialdemokraten“ kom til at hedde i 1959, ind-
skrænkede lidt efter lidt hans stofområde, så det 
til sidst kun omfattede kolonihavebevægelsen, og 
han oplevede at en række artikler blev kasseret. 
Uoverensstemmelserne endte med, at han fratrådte 
i 1960 efter 38 års virke.

Men han holdt ikke op med at skrive, og hans ar-
tikler og digte blev i stedet trykt i bl.a. den socialde-
mokratiske avis Bornholmeren og i forskellige fag-
blade. Hele sit liv var han en flittig forfatter og det 
skønnes, at han har skrevet mere end 2.800 digte, 
sange, revyviser mv. Da han døde blev bisættelsen 
holdt i Folkets Hus på Enghavevej, hvor de Røde 
Revyer var blevet opført og hans sange sunget til 
møder i fagbevægelsen. Kisten var omgivet af røde 
faner.

Jens-Emil Nielsen: Når jeg ser et rødt flag smælde”. 
Forlaget Her og nu. 152 s. 249 kr.

Arbejderdigteren Oskar Hansen 

Boganmeldelse af John Poulsen
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En kold vinterdag midt i 
 Corona tid stiftede mig og  
 nogle andre seje fagnørder 

„Brancheklubben for kantiner i 
Storkøbenhavn“. Faktisk var det 
en del af mit organiseringspro-
jekt, men det var som om klubben 
allerede fra starten fik sit eget liv. 

Store sal i 3F København var 
gjort klar og selvom der ikke var 
det store fysiske fremmøde, så 
kom der beskeder fra mange, 
både kendte ansigter og ukendte 
ansigter om tilblivelsen af klub-
ben. Og det var en fed aften. Vi fik 
sat startskuddet i gang til noget, 
som vi selv mener bliver stort. Og 
i vores øjne allerede er stort. 

Kantinebranchen har ligget 
stille hen længe. Det har været et 
usynligt fag, der er under den sto-
re PSHR gruppes vinger. Men ly-
sten og viljen skinnede igennem 
den aften, på at ændre på det. Og 
visionerne for 3F København og 
hjælpen fra dygtige mennesker 
skal nok få det til at lykkes. 

Vi er stolte af vores fag og vi 
brænder for at gøre en forskel for 
vores dygtige kolleger ude i kan-
tinerne.

En fane skal man jo have
Arbejdet med klubben startede 
allerede flere måneder inden, at 
klubben rent faktisk kunne kalde 

sig en klub, for af ren og skær iver 
for at komme i gang og ønsker 
om at være synlig, gik jeg i gang 
med at samle ind til en fane til 
klubben.

Jeg blev mødt af nogle, der 
sagde – ej det skal gøres rigtigt 
og klubben skal spare op og man 
skal gøre sig fortjent til det osv. 

Men fortjent ? Jeg mener at 
bare det vi er her, at vi kæmper, 
og vi stiller os ved siden af an-
dre der også kæmper, så er den 
fane fortjent. Og det er det vi vil. 
Vi vil stå stolt med vores fane ved 
siden af alle vores kammerater. 
Repræsentere vores fag og vores 
klub.

Der sker ting og sager i kantine–branchen

Vi skal bare tænke anderledes
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Fanen og klubben blev for mig 
også et symbol på, hvorfor jeg 
overhovedet gør det her. For da 
jeg begyndte at søge klubber, af-
delinger, fonde, kammerater og 
forbund efter pengene til den, så 
vidste det store fantastiske fæl-
lesskab og sammenhold sig.

Jeg må indrømme, at der både 
er blevet danset sejrsdans og 
knebet en tåre, over hvor fanta-
stisk stærke vi er sammen. Der har 
været donationer fra flere steder 
i landet, forskellige klubber og 
afdelinger. Der er kun en ting at 
sige : SAMMEN er vi stærke ! 

Sammenholdet tværfagligt viste 
sin styrke! 
Tiden fremadrettet skal gå med, 
at få klubben udbredt og få fle-
re aktive i klubben. Og det skal 
der bla. arbejdes målrettet på ved 
hjælp af de sociale medier, fester, 
sammenkomster, kampagner  og 
ved hjælp af de tillidsvalgte der 
er på området. Planen er lagt og 
vi er glæder os !

Da jeg første gang så mit or-
ganiseringsprojekt, tænkte jeg – 
det bliver fedt, jeg skal løbe rundt 
til alle kantiner og medlemmer-
ne kommer til at vælte ind. Jeg 
var lidt bekymret for, om jeg ville 
kunne nå målet med tillidsvalgte 
og rynkede lidt næse af klubben, 
tænkte hvad dælen skal jeg bru-
ge den til ?

Så kom virkeligheden
Og så kom virkeligheden ( og 
Corona også ), og det vendte op 
og ned på det hele. 

Mange af mine dygtige kol-
legaer på kantineområdet blev 
hjemsendt, arbejdsdelt og fyret.

Og da det er umuligt at gå fra 
hus til hus og få medlemmer, gav 
det lidt begrænsninger.

Men der skete noget – vores 
fag vågnede lidt op fra sin dvale. 
Selvom der er frygt for at blive 
fyret, så dukkede der også nogle 
op – dem som netop ikke kan hol-
de sin mund, dem som vil høres, 
dem der ikke finder sig i at bli-
ve uretfærdig behandlet, eller se 
andre blive det. Ja nemlig – dem 

som skulle vises en vej. Vejen til 
at blive tillidsrepræsentant eller 
AMR. 

Så faktisk stod jeg der hvor det 
pludselig var nemmere at få til-
lidsvalgte end medlemmer. Stik 
imod mine egne forventninger. 

Og pludselig åbnede en an-
den dør sig så. Seje tillidsvalgte, 
der havde hørt om mit projekt og 
havde lyttet til mit nødråb om, at 
vi manglede tillidsvalgte på kan-
tineområdet, kontaktede mig nu. 
Det kunne være en lagerhal, hvor 
den tillidsvalgte på det område, 
vidste, at kantine–damerne ger-
ne ville tale med mig.

Eller store firmaer som Novo, 
Lundbech eller TDC, hvor organi-
seringen er høj, bare ikke i kanti-
nen…. Det samarbejde der lægger 
i det, når tillidsvalgte, der er i an-
dre faggrupper, ringer og beder 
mig om at komme ud er simpelt-
hen så stort og fint. Og det vir-
ker ! Og jeg håber sådan at det 
forsætter.

Og ang. klubben, så blev den 
et fantastisk værktøj til at få sat 
fokus på faget og dermed fokus 
på, hvor disse skønne mennesker 
skulle gå hen. 

Alt sammen gik op i en større 
enhed – et fællesskab.

Og jeg tror ikke på, at organise-
ring eller klubarbejde er umuligt i 
de her Corona–tider, jeg tror bare 
at vi skal tænke anderledes, bru-
ge andre værktøjer til at nå vores 
mål, og nå ud til de mennesker 
der ret faktisk gerne vil, men bare 
mangler vejledning til hvordan, 
de kan være med til at gøre en 
forskel på arbejdspladserne og 
for deres kolleger og dem selv.

Jeg tror på, at det er farligt at 
hænge fast i gamle ideer om, 
hvordan man skal gøre tingene. 
For det vigtigste er at vi kan gøre 
tingene sammen.

Og nogle gange kræver det, at 
en går forrest, men så kommer
resten. Vi er kæden ! •

Af Milla Mehl Nielsen, organisator
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3F København er en organiseren-
de fagforening. Vi arbejder hver 
dag med organisering, når vi taler 
med vores medlemmer og tillids-
repræsentanter, der kommer ind 
i fagforeningen og besøger os, 
og når vi møder dem på arbejds-
pladsen.

En stærk organisering er afgø-
rende for, at vi kan stå stærkt i 
vores forhandlinger med arbejds-

givere lokalt, og når vi forhandler 
overenskomster. 

3F København har mange for-
skellige brancher, hvor vi går til 
opgaven med organisering på 
mange forskellige måder. 

Kampagner
Alle faglige sekretærer i 3F 
København arbejder med orga-
nisering på deres områder. 3F 

København har mange brancher 
både private og offentlige. 

Her er et udsnit af de kampag-
ner, vi i øjeblikket arbejder med. 

Offentlige
Da vi i øjeblikket forhandler over-
enskomster på det offentlige ar-
bejdsmarked, er det oplagt, at vi 
i den forbindelse får organiseret 
så mange som muligt, så mange 
på vores arbejdspladser får mu-
lighed for at tage stilling til et en-
deligt resultat. 

I starten af 2020 var vi på be-
søg på mange arbejdspladser for 
at tale om vigtigheden af organi-
sering. I denne corona–tid har vi 
været i kontakt med tillidsrepræ-
sentanter og medlemmer digitalt 
eller telefonisk. 

Vores tillidsrepræsentanter gør 
et kæmpe arbejde som fagfor-
eningens forlængede arm ude 
på arbejdspladserne. Fra fagfor-
eningens kontorer ringer vi til po-
tentielle medlemmer og tilbyder 
dem medlemskab. 

I øjeblikket kontakter vi mange 
telefonisk inden for Københavns 
Kommune, regionen og stat, hvor 
vi har oplysninger om, at de ar-
bejder på en af de arbejdspladser, 
der hører under 3F København. 

På vores hospitaler har der væ-
ret ansat flere nye folk, da kon-
stant afspritning og udluftning 
er blevet nye standarder hos pa-
tienterne. 3F København har der-
for også været synlige her, hvor vi 
også har haft medlemsfremgang. 

Privat
Lige om lidt åbner landet op igen, 
og når det sker, vil 3F København 
være klar med organiseringspla-

 Kampagner og visionsplaner
Organisering for ordnede arbejdsforhold

Af Bjørn Haar, næstformand
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ner på værtshuse, bakken, hotel-
ler ( herunder rengøring ) mange 
flere private arbejdspladser, som 
ikke har set deres fagforening fy-
sisk på besøg i et godt stykke tid 
på grund af restriktioner. 

Vi har brugt tiden til at forbe-
rede besøg, hvor vi skal snakke 
organisering. 

I PostNord har man ansat folk i 
2020 og starten af 2021. Det skyl-
des, at vi i langt højere grad har 
gjort brug af at få sendt pakker 
hjem til at forkæle os selv i en tid, 
hvor vi har været sammen hver for 
sig. Den faglige sekretær og til-
lidsrepræsentanter har derfor ar-
bejdet ihærdigt med organisering 
også i en Corona–tid. 

Visionsplaner
3F har besluttet på seneste kon-
gres, at vi skal arbejde med visi-
onsplaner. Visionsplanernes ind-
hold er organisering. 

I 3F København arbejder vi med 
flere visionsplansprojekter. 

Rengøring
Vi har i lidt over et år samarbejdet 
med 3F Storkøbenhavn om orga-

nisering af rengøringsfolk på tog-
service og SBA–overenskomsten. 

Kantiner
Vi har netop startet et projekt på 
kantiner, hvor vi over de næste 
par år skal opstarte brancheklub, 
vælge tillidsrepræsentanter og 
selvfølgelig organisere kolleger-
ne, der hver dag møder ind og gør 
frokosten klar til mange af os an-
dre. 

Der er allerede stiftet en bran-
cheklub, og fanen er på tegne-
stuen. 

Vores næste 2 projekter op-
starter lige om lidt. 

Det prekære arbejdsmarked
Det ene projekt omhandler or-
ganisering på det prekære ar-
bejdsmarked – altså på de om-

råder, hvor man har anderledes 
ansættelser end det vi har kendt 
til i mange år. Det er f.eks. ansæt-
telser på 0 timers kontrakter og 
løstansatte. 

Vi skal ansætte 2 personer i 
samarbejde med 3F Aalborg, 3F 
Århus ( TLB ) og 3F Chauffører, som 
også har til huse i København. 

Vi starter ud med at have fokus 
på at organisere på madudbring-
ning – Wolt, Waiteer og Just Eat. 

Fastfood
Det andet projekt skal have fokus 
på alle de unge mennesker, som 
arbejder i fastfoodkæder. Her vil 
der være fokus på McDonalds, 
Burger King, KFC, Max Burger og 
Sunset. 

Vi har store forventninger til 
projektet, da vi ved, at der går 
mange unge mennesker rundt, 
som vi kan få en god dialog om-
kring vigtigheden af, at man skal 
være medlem i en fagforening. 

Husk, at tage snakken derude 
på arbejdspladserne. Det er vig-
tigt, at vi står sammen, så vi har 
et samfund, hvor ulighed be-
kæmpes. •
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Kære alle sammen.
Når virkeligheden pludselig overgår vores værste 
mareridt.

Hvem havde forudset, at vores ”lille” forening med 
arrangementer, både i og udenfor 3F huset, revyer, 
skovtur, bankospil, og rejser, skulle lukkes ned i så 
lang tid som en virkelighed og konsekvens, der op-
rindeligt begyndte i en helt anden verdensdel og til-
syneladende intet havde med os i Danmark at gøre? 

Pludselig blev Danmark lukket ned! på grund af 
Global Coronasmitte!

Nu var det jo ikke bare os, men stort set alle for-
eninger der led den samme skæbne. Det manglende 
samvær med gamle venner og kollegaer har sat sine 
spor, og vil nok fortsætte en tid endnu.

Vi kan håbe, at hver især vil gøre det bedste vi har 
lært - eller nu bliver anbefalet at gøre, for at stå det 
igennem.  Kun ved fælles hjælp kan det lykkes.

Som det ser ud i skrivende stund er der godt gang 
i vaccinationerne og vi kan se frem til en normalise-
ring igen - men det vil tage tid.

Vores Nyhedsbrev vil blive fremsendt allere-
de i starten af juni måned, og vores udskudte 
Generalforsamling vil blive afviklet den 22. juni for 
så vidt det kan lade sig gøre.

Dette indlæg er også tilgået Postpensionisternes 
Landsforening.

Ikke alle er medlemmer af landsforeningen hvor 
du, udover at modtage Posthornet med indlæg fra 
landets andre lokalforeninger med rejsebeskrivelser, 
også har mulighed for deltagelse i oplysningsrejser i 
EU samt komme på Pensionistkursus i Rørvigcentret. 

Med disse ord ønsker jeg alt godt for os alle sam-
men - globalt, og vel mødt i den kommende sæson.

Med venlig hilsen Carsten Majgaard, Formand

Stadig i denne Coronatid er det vanskeligt at tilret-
telægge møder. Alligevel skal I have lidt information :

Vores lokal afdeling på Peter Ipsens Allé 25, 2400 
København NV har udsendt  papirudgave af fagbla-
det for sidste gang, dvs. at det fremover udkommer 
oftere, men kun elektronisk. Så de af os der ikke er 
bekendt med brugen af computer / tablet i hverda-
gen, må i gang med at lære det at kende.

Når der igen åbnes op i samfundet, kan I få al den 
hjælp I har brug for på de lokale biblioteker.

Hvis I allerede nu vil stifte bekendtskab med fag-
foreningens hjemmeside, kan I indtaste dette i sø-
gefeltet : 3fkbh.dk

Så skulle hjemmesiden gerne dukke op. Nederst 
på denne er der et gråt felt hvor I vil finde ordet 
seniorklubber når I trykker her, dukker en ny side op 
med alle seniorklubberne. I feltet til venstre er vores 
klub : HR Pensionisterne

Har I gjort det rigtigt, kommer vort program og vort 
formål med klubben. Ligeledes vil I her kunne finde 

datoer, tidspunkter for vore møder inkl. „gå-ud-ar-
rangementer“.

Som allerede skrevet er det jo næsten umuligt at 
skrive noget om fremtiden, men jeg kan oplyse jer 
om hvilke mødedatoer vi planlægger fra marts 2021 
og frem.

Altid den 2. torsdag i måneden :
Marts  torsdag, den 11. kl. 11:00
April, torsdag, den 8. kl. 11:00
Maj torsdag den 20. kl. 11:00 er flyttet p.g.a. Kr. 
Himmelfartsdag
Juni torsdag den 10. kl. 11:00
September torsdag den 9. kl. 11:00
Oktober torsdag den 14. kl. 11:00
November torsdag den 11. kl. 11:00
December torsdag den 9. kl. 11:00

Hilsen poulm
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Uddannelsesambassadør: 

Styrk klubarbejdet
Uddannelsesambassadør
Modul 1
Kursus nr. 4071-21-00-02
Dato : 06.04.2021
Sted : 3F Langsøhus

Hører sammen med :

Uddannelsesambassadør
Modul 2
Kursus nr. 4072-21-00-02
Dato : 15.06.2021
Opfølgningsdag.
Sted : 3F Odense GOPS

Kurset henvender sig til 3F medlemmer og tillidsvalgte, der interesserer 
sig for uddannelse samt ansatte og valgte i afdelingen med samme 
interesse.

Formålet er, at du kan skabe større interesse for kompetenceudvikling 
på din arbejdsplads, og at du kan motivere dine kolleger til at deltage i 
efteruddannelse.

Kursets temaer er:
• Viden om uddannelsessystemet
• Mulighederne for efteruddannelse i din overenskomst
• De økonomiske muligheder i kompetencefonde m.m. i forbindelse 

med efteruddannelse
• Motivation af kolleger til at deltage i kompetenceudvikling
• Håndtering af modstand mod uddannelse

Kursets varighed er 3 kursusdage og afholdes som internat - efterfulgt 
af en opfølgningsdag sammen med de øvrige hold af uddannelsesam-
bassadører. Kurset bliver efterfulgt af en opfølgningsdag sammen med 
de øvrige hold af uddannelsesambassadører.

Efter kurset vil du have viden om mulighederne for kompetenceudvik-
ling inden for din branche. Du kan indgå i dialog med ledelsen om at 
iværksætte efteruddannelse. Du får trænet, hvordan du kan motivere 
din kolleger, og du kan tackle eventuel modstand.

Kurset er baseret på en anerkendende tilgang og skifter mellem oplæg 
og øvelser. Underviserne på kurset er dels undervisere fra TUK og dels 
gruppernes uddannelseskonsulent.

Af Per Holm Pedersen, faglig sekretær / uddannelsesansvarlig

Tilmelding/ mere info :
Per Holm Pedersen, eller 
din faglige sekretær i fag-
foreningen.
Telefon : 70 300 999
Mail : kobenhavn @ 3f.dk

Styrk Klubarbejdet: Overenskomst, Arbejdsmiljø, Uddannelse, Økonomi og Socialt liv i klubben. Brug FIU. 
Tilmelding : Kontakt din faglige sekretær

http://katalog.fiu.dk/unions/3f/kursusoversigt?soegeord=4071-21-00-02&kurser=on&video=on&materiale=on&hjemmeside=on#4071210002
http://katalog.fiu.dk/unions/3f/kursusoversigt?soegeord=4072-21-00-02&kurser=on&video=on&materiale=on&hjemmeside=on
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Har du lyst til at deltage ?

Vi vil så gerne have, at du bliver lidt 
længere... Derfor skal du da have 
muligheden for, at være med til 
at lave blade og nyhedsbreve til 
medlemmerne af 3F København. 
Hvis du har lyst naturligvis.

Tanken er, at vi laver en slags 
„summegruppe“. Et forum hvor 
det er okay at have en mening, 
men måske ikke selv have tiden 
til alt det praktiske arbejde, der 
ligger i, at lave blade og nyheds-
breve.

Synes du der mangler noget? 
Er der ting du mener bliver over-

set? Kan du bidrage med idéer, 
friske indspark, ris eller ros?

Vi kommer til at mødes ca. 4  
gange om året i en times tid. 

Der vil være mulighed for, at 
være med online, så det er bare 
om at springe til, hvis du har lyst.

Det er ikke nødvendigt at være 
en haj til at skrive. Det er kun nød-
vendigt, at have gode input (og 
også gerne ildhu og godt humør).

Mail til claus.hertz@3f.dk, hvis du 
gerne vil deltage.

Peter Ipsens Allé 25
DK – 2400 København NV

Telefon : 70 300 999
Mail : kobenhavn@3f.dk
Web : www.3fkbh.dk

: @ 3fkoebenhavn

Åbningstider  :
Mandag  : 9.00–15.00
Tirsdag  : 9.00–17.00
Onsdag  : 9.00–15.00
Torsdag  : 9.00–17.00
Fredag  : 9.00–14.00

Bladet udgives 8 gange årligt.

Hvis du gerne vil modtage 
nyhedsbreve fra 3F København, 
kan du tilmelde dig på 
fagforeningens hjemmeside.

Redaktion  :
John Ekebjærg–Jakobsen 
(  ansv.  )
Søren Becher
René Rasmussen
Allan Kleis Sundstrøm
Claus K. Hertz

Produktion  /  layout  :
Claus K. Hertz

Kig efter OK-mærket, når du 
vælger fagforening. Det er os 
med overenskomsterne.

Mit navn er Elsa Knudsen. Jeg er 
seniormedarbejder, socialrådgi-
ver og er netop tiltrådt en tids-
begrænset stilling som faglig 
sekretær – året ud – på 25 timer 
ugentligt i Team Social og Miljø. 

Mine arbejdstid ligger tirsdag, 
onsdag og torsdag. Tidligere, dvs. 
fra fusionen i 2005, har jeg været 
ansat i et fuldtidsjob i 3F Vestfyn 
som socialrådgiver og før den tid 
i KAD-Fyn.

I de senere år har jeg af og til 
også bijobbet som censor ved 
socialrådgiveruddannelsen.

Socialpolitik, arbejdsmarkeds-
politik og lokalpolitik har haft min 
store interesse i mange år. Nu 
glæder jeg mig til at se, hvordan 

alt dette udmøntes her – og na-
turligvis til det faglige – og tvær-
faglige samarbejde her i afdelin-
gen.

I øvrigt : pendler, bosiddende i 
Nyborg sammen med familien

Hils på Elsa Knudsen

mailto:kobenhavn%403f.dk?subject=
https://www.3fkbh.dk
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