
Nr. 1 – marts 2020

I dette nummer :
Firma snød med løntilskud   s.  3

DM i Skills       s.  6

Lav en plan for dit arbejdsliv    s. 14

Unge skal undervise unge   s. 16



Medlemsblad for

3F København
Peter Ipsens Allé 25
2400 Kbh. NV

Tlf : 70 300 999

kobenhavn@3f.dk
www.3fkbh.dk

@3FKoebenhavn

Åbningstider  :
Mandag  : 9–15
Tirsdag  :  9–17
Onsdag  :  9–15
Torsdag  :  9–17
Fredag  :  9–14

Deadlines 2020 :
24. marts
25. maj 
14. september (beretning) 
17. november

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

Produktion  /  layout  :
Claus K. Hertz

Fotos  :
Hvis ikke andet er 
anført, er fotos taget af 
3F København

Forsidebillede:
Bonnie, Evy og Merete på 
plads for at hilse vores for-
handlere velkommen foran 
Dansk Industri ved opstar-
ten til OK20 forhandlinger.

Tryk  :
Kailow Graphic
Miljøcertificeret og 
arbejdsmiljøcertificeret.

3F København • s. 3

Klaus Andersen hader uretfærdighed. 
Han blev derfor glad, da 3F København 
stoppede snyderiet i det firma, hvor han 
var ansat i løntilskudsjob.

Klaus ville efter mange år som tjener 
gerne skifte branche. Han kom derfor 
først i virksomhedspraktik og derefter i 
løntilskud hos en virksomhed indenfor 
et andet område.

Allerede tidligt var der problemer. 
Man kan normalt kun være i virksom-
hedspraktik i 4 uger i et firma. Det er 
gratis for arbejdsgiveren. Den ledige ar-
bejder, men får fortsat sine dagpenge fra 
a-kassen.

Her bad firmaet jobcentret om at få 
bevilliget yderligere 4 uger, men angive-
ligt til en hel anden type job, hvilket er 
en mulighed i lovgivningen. Det viste sig 
imidlertid efterfølgende, at Klaus blev 
sat til at lave nøjagtig det samme i de 
følgende 4 uger.

Han var dog opsat på at prøve sig af 
indenfor det nye arbejde og fortsatte 
derfor i løntilskud, da de 8 uger var gået.

En privat arbejdsgiver kan få et løn-
tilskud på 81 kr. i timen. Arbejdsgiveren 
skal betale den ansatte overenskomst-
mæssig løn.

Ingen løn
Klaus Andersen begyndte i løntilskud 
den 6. december 2019 og skulle have sin 
første løn ved udgangen af december. 
Der kom imidlertid ingen løn.

Han opdagede nu flere problemer og 
kontaktede straks a-kassen.

For det første viste det sig, at den kon-
trakt han havde fået, først regnede med, 
at ansættelsen begyndte 1. januar 2020. 
Firmaet ville altså spare lønnen for de-
cember og håbede måske på, endnu en 
gang, at kunne forlænge den gratis virk-
somhedspraktik.

For det andet var månedslønnen an-
givet til at være 18.000 kr., selvom Klaus 
havde fundet ud af, at den overens-
komstmæssige løn var 23.000 kr. Han 
havde gjort både firma og jobcenter op-
mærksom på lønproblemet. Firmaet af-
viste hans krav. Jobcentret forsøgte at 
kontakte arbejdsgiver uden held og hen-
viste så til a-kassen og fagforeningen.

Arbejdsgiver gav sig til slut
3F København havde også besvær med 
at få arbejdsgiver i tale. De sad i møde 
eller ringede ikke tilbage. Først da vi tru-
ede med at trække vores medlem ud af 
løntilskudsjobbet, skete der noget.

Vi blev nu kontaktet et par uger ind i 
januar. Man lovede at betale lønnen for 

december straks. I en skriftlig henven-
delse lovede man nu at betale de 23.000 
kr. i månedsløn. Men intet skete. 

Vi bad derfor Klaus øjeblikkeligt stop-
pe i jobbet. Et par dage efter kom den 
korrekte løn ind på hans konto.

Efterspil
3F København har informeret jobcentret 
om forløbet og bedt om, at firmaet ikke 
får flere ledige i virksomhedspraktik og 
løntilskud. Jobcentret kigger nu på sa-
gen og har antydet, at det  vil underrette 
jobcentrene i nabokommunerne.

Derfor bør du altid kontakte din 
a-kasse og fagforening straks, hvis der er 
problemer med din kontrakt eller lønud-
betaling !

Af Bendt Larsen, a-kassen

Firma stoppet i snyd 
med løntilskud

• Leder Mens denne leder skrives er der stadig fuld 
gang i forhandlingerne om en ny overens-
komst på en række områder, så der kommer 
ikke en vurdering af de enkelte resultater 
der er kommet for nuværende. Vi tager 
stilling til de samlede resultater når alle for-
handlinger er afsluttet og det samlede resul-
tat sendes til afstemning blandt kollegerne.
Optakten til OK 20 har været god og aktiv. 
Belært af de gode erfaringer fra de offentli-
ge i 2018, så har der været afholdt en række 
møder landet over hvor vi har mødt vores 
forhandlere og hvor vi har været enige om 
at vi vil være sammen om OK 20.
Vi har også lært af de dårlige erfaringer fra 
OK 17, hvor der først kom aktivitet ude på 
arbejdspladserne, da resultatet blev sendt 
til afstemning.
Vi har derfor ved OK 20 fokuseret på at 
sende vores forhandlere afsted med stærke 
klap på skulderen, så de kan stå fast på vo-
res krav ved forhandlingerne.
Derfor har det også været flot at se de man-
ge gange, hvor vores forhandlere er blevet 
klappet ind med røde faner, bannere og 
masser af liv. Et godt udgangspunkt for et 
godt resultat.

Men en del af arbejdsgiverne har åbenbart 
ikke forstået vores budskab.
Vi forhandler en ny overenskomst med 2 el-
ler 3 års mellemrum. Denne overenskomst 
sikrer vores løn– og arbejdsvilkår frem til 
næste forhandling. Når vi så forhandler de 
nye overenskomster, så skal vores løn og 
arbejdsvilkår forbedres. Er der krise i sam-
fundet får vi en mindre lønstigning og hvis 
der er fest på direktørgangen, så vil vi også 
have en del af kagen eller med andre ord en 
større lønstigning

Her i 2020 har vi desværre oplevet at ar-
bejdsgiverne pludselig vil forringe vores 
arbejdsvilkår.
De vil godt give lidt mere i løn og lidt på 
sygelønnen, men så vil de også have noget til 
gengæld. Arbejdsgiverne mener åbenbart at 
fra 2020 kan vi godt få lidt mere i løn, men 
så skal vi også acceptere forringelser i vores 
arbejdsvilkår !
Den går ikke, og kommer der ikke fornuf-
tige forlig, så ender parterne nok hos for-
ligsmanden.
Det ved vi meget mere om i løbet af foråret.

Den løbende konflikt for at skaffe overens-
komst i Tivoli Food Hall har været oppe 
i omdrejninger i februar i de 3 uger hvor 
Tivoli har haft åben. Vi har mødt en masse 
gæster foran Tivoli, som giver os deres fulde 
opbakning til, at sikre ordnede forhold for 
de ansatte som arbejder i Tivoli Food Hall 
og har sagt tak for, at vi har været på gaden 
hver dag, med fest og farver og masser af 
aktiviteter. Mens Tivoli har lukket i marts 
måned vil vi forsøge at få tegnet overens-
komst med så mange af stadeholderne som 
det er muligt.
Vi kan love, at hvis der ikke er ordnede for-
hold når Tivoli åbner igen den 2. april, så 
vil vi øge presset på stadeholderne i Tivoli 
Food Hall !
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Under Labours årsmøde i 
Brighton i september blev 
Ken Loach’s film „Sorry we 
missed you“ ( se anmeldelse 

3F København nr. 5–2019 ) vist for første 
gang i England. Tilstede ved forevisnin-
gen var Ruth Lane, hvis ægtefælles død 
delvist har inspireret Ken Loach og hans 
manuskriptforfatter Paul Laverty. Don 
Lane havde arbejdet for DPD ( i filmen 
PDF ) og led af sukkersyge og måtte ad-
skillige gange droppe hospitalsbehand-
linger, fordi han skulle betale DPD 150 
£, hvis han skulle tage fri fra arbejde og 
ikke kunne sende en afløser. Tre gan-
ge besvimede han på arbejdet, en gang 
mens han kørte, og kort tid efter døde 
han af et hjertestop. Han havde flere 
gange under henvisning til sin sygdom 
bedt om en nemmere rute, men det af-
viste man, selv om han havde kørt for 
DPD i 18 år. Hans hustru havde også 
henvendt sig, men det hjalp heller ikke. 
Nu har hun anlagt sag imod firmaet ved 
Arbejdsnævnet for den måde det be-
handler de ansatte på. Efter filmforevis-
ningen sagde hun til Paul Laverty, som 
har skrevet manuskriptet : „Du gav Don 
stemme, jeg blev overvældet.“

Undersøgelse fra Britisk LO
Men Don Lane er ikke et enestående 
eksempel på de horrible forhold der by-
des arbejdere på de såkaldte 0–timers 
kontrakter eller franchise aftaler. De får 
ikke sygedagpenge eller feriepenge, er 
ikke forsikret og skal stå til rådighed for 
arbejdsgiverne uden garanti for hvor 
mange timers arbejde de får. En under-
søgelse, som Britisk LO har fået lavet i 
2019, viser at 4,7 mio., dvs. en ud af ti i 
den arbejdsdygtige alder, arbejder på 0–
timers kontrakt, og det er en fordobling 
på kun tre år. En af årsagerne er, at real-
lønnen for mange ikke er steget i en del 
år, og at de derfor ser sig nødsaget til, 
efter deres normale arbejdstid, f.eks. at 
køre for Uber og lign. for at få råd til at 
betale de stigende huslejer.

Undersøgelsen viser også, at 0–ti-
mers kontrakter er meget udbredt blandt 
unge og særligt blandt studerende, som 
skal tjene lidt ekstra penge. Det førte 
til strejker hos McDonald’s, som havde 
0–timers kontrakter. Resultatet blev, at 
McDonald’s tilbød kontrakter på mel-
lem 4 og 35 timer, men det var ikke nok 

for fagforeningen, så der har igen været 
strejker med krav om garanteret 40 ti-
mers arbejde om ugen, og at de ansat-
te bliver underrettet om deres skiftende 
arbejdstider 4 uger i forvejen. Når man 
ikke har en aftale om, hvor mange timer 
man skal arbejde, er det arbejdsgiverne 
alene der bestemmer det, og medarbej-
derne tør ikke klage over arbejdsforhol-
dene for ikke at blive straffet med færre 
timer.

Frank Field, som er medlem af Un-
derhuset, har i mange år beskæftiget sig 
med velfærd og fattigdom og har lavet 
flere undersøgelser af forholdene hos fir-
maer som Hermes, Uber, DPD og Deli-
vero og påvist mange horrible eksempler 
på arbejdsvilkårene i firmaerne. Han ud-
trykker, at der næsten er tale om slave-
lignende forhold, som selv Dickens ville 
have undret sig over var mulige.

Pres på rettigheder i Danmark
I Danmark er det ulovligt at lave 0–ti-
mers kontrakter, men alligevel er det 
blevet forsøgt brugt i en række super-
markedskæder. Hermed er medarbej-
deren ikke omfattet af funktionærloven, 
med de rettigheder det medfører. Man 
er ikke sikret fast arbejde, men står blot 
til rådighed som en slags daglejere, som 
arbejdsgiverne kan skalte og valte med. 
Loven bliver også omgået ved, at der af-
tales et lavt timetal, selvom man reelt 
arbejder meget mere. Ved sygdom og 
barsel får man kun udbetalt for de timer 
som står i kontrakten, ikke for de reelle 

timer man har arbejdet. De vilkår, som 
Ricky udsættes for i filmen, kendes også 
herhjemme fra de udenlandsk–ejede 
pakkefirmaer som GLS, UPS og DHL, 
og det er svært at komme det til livs, 
fordi chaufførerne i princippet er selv-
stændige og derfor ikke har en ansæt-
telseskontrakt, men i mange tilfælde en 
franchiseaftale. I 2014 gav nemlig.com 
et transportfirma der kørte for dem en 
samlet bøde på 361.706 kr., bl.a. fordi 
de var blevet forsinket i forbindelse med 
snestorm. Sidste år kom madudbring-
ningsfirmaet WOLT ind på det danske 
arbejdsmarked. De ansætter ikke cykel-
bude på arbejdskontrakter, men har en 
aftale om, at de er selvstændige og der-
med ikke har nogen rettigheder, f.eks. 
forsikring i tilfælde af arbejdsskader. I 
begyndelse af januar blev et cykelbud i 
London stukket ihjel på arbejdet. Han 
var ikke forsikret, men det var maden.

Kollektive overenskomster i fare
0–timers kontrakter som selvstændige 
fremstilles som et tilbud til arbejderne 
om større frihed, men i virkeligheden er 
de det modsatte. Aftalerne er også med 
til at svække fagbevægelsen og under-
minerer de kollektive overenskomster 
og lægger en dæmper på krav om bed-
re arbejds– og lønvilkår. De giver også 
arbejdsgiverne mulighed for at spille de 
„ansatte“ ud imod hinanden. Derfor skal 
fagbevægelsen kæmpe for at få lavet en 
lovgivning, som forbyder den form for 
kontrakter.

Af John Poulsen

De kollektive  
overenskomster 

er i fare

I begyndelse af 
januar blev et 
cykelbud i London 
stukket ihjel på 
arbejdet. Han var 
ikke forsikret, 
men det var 
maden...

Chaufførerne i udenlandsk–ejede pakkefirmaer som GLS, UPS og DHL, er i princippet selvstændige og har derfor ikke 
en ansættelseskontrakt, men i mange tilfælde en franchiseaftale.



s. 6 • 3F København 3F København • s. 7

Nina Tamm, Cater og smørrebrød

Celina West Riel, Receptionist

Frederik Carlos Roberto Hyldegaard, Receptionist

Vi er midt i januar 2020. Bella 
Center summer af liv og hal-
lerne ligner ikke helt sig selv. I 
gangen mellem de store haller 

står der en ambulance med blå blink tændt 
og lige ved siden af den et F–16 jagerfly. 
Nogen har etableret en interimistisk fri-
sørsalon lige ved siden af en ansigtsmas-
sør. Kigger man sig mere omkring vil man 
finde smede, der banker kobberplader ud, 
blomsterbindere der står begravet midt i al 
verdens farver og et sted er en bildør ved 
at blive beklædt med farvet folie. Brosten 
bliver nænsomt banket i vatter, der bliver 
muret, malet og lagt stråtag. Det er dog 
ikke årets håndværkermesse, der er i gang. 
Det er DM i Skills 2020 der har indtaget 
Bella Center. Det handler om færdigheder 
i næsten alle tænkelige former for hånd-
værk. Omkring 300 elever og lærlinge skal 
dyste om titlen som Danmarks bedste in-
denfor lige netop deres fag.

Ikke længe efter jeres udsendte ankom, 
myldrer alle folk mod den store konferen-
cesal. Jeg myldrer naturligvis med. Salen 
er stor og godt fyldt op. Man fornemmer, 
at det her er tale om en af de helt store be-
givenheder. Det bliver da også bekræftet 
af navnene på talerlisten. Her finder man 
bl.a.  København Kommunes overborg-
mester Frank Jensen, Formand for Region 
Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen 
samt Børne– og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil.

Åbningsceremonien er spektakulær og 
man overvældes af antallet af håndværk, 
der repræsenteres af stribevis af glade ele-
ver, der vandrer hen over scenen. Indmar-
chen tager vel 15–20 minutter. Det er stort 
og imponerende.

3F  København har tre deltagere med 
til DM i Skills 2020. Vi har to receptio-
nistelever ; 19 årige Celina West Riel fra 
Kurhotel Skodsborg og 21 årige Frederik 
Carlos Roberto Hyldegaard fra Comfort 

Hotel Vesterbro. Den tredje deltager er 
Nina Tamm fra Ryde Gastronomi. Nina 
stiller op i konkurrencen for Smørrebrød– 
og cateringelever.

Vores tre deltagere ser frem til tre dage 
med en masse udfordringer, som de intet 
kender til i forvejen. De skal løse en række 
praktiske, skriftlige og mundtlige opgaver 
indenfor hver deres fag. I løbet af de første 
to dage, vil dommere indenfor hvert fag 

overvåge elevernes arbejde. De vil give 
point til prøverne og afgøre, hvem der går 
videre til finalen og hvem der i sidste ende 
løber med titlen som Danmarksmester. 

I de små køkkenbåse i afdelingen for 
cater– og smørrebrødselever, finder jeg 
Nina Tamm. Hun er travlt optaget af første 
rundes store opgave. Hun skal lave buffet 
inklusive dessert til 20 personer. Det er ty-
deligt, at Nina ikke er til at forstyrre under 
selve arbejdet i køkkenet, men jeg fanger 
hende efter serveringen. 

Hvad fik dig i gang med uddannel-
sen indenfor cater- og smørrebrød ? „Jeg 
gik i gymnasiet og troede jeg skulle no-
get akademisk, men brugte al min tid på 
madopskrifter og videoer om mad i stedet 
for at følge med i undervisningen. Så jeg 
tænkte, at jeg måske bare skulle gå i dén 
retning. Så jeg undersøgte mere om emnet 
og arbejdede lidt som vikar i et køkken. 
Jeg startede først på kokkeuddannelsen, 
men det var ikke noget for mig. Cater og 
smørrebrød passede bedre ind i mit liv. 
Jeg var nok ikke lige så ambitiøs, som de 

Unge 3F´ere med skills i særklasse

Af Allan Kleis Sundstrøm, faglig sekretær

Efter lykønskningstalerne fik hver vinder et diplom af Mette Frederiksen, nogle fik endda et kram med på vejen.
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Tænderne løber i vand når man ser Ninas buffet–aflevering Afgørelserne afventes med spænding

andre og kunne godt få følelsen af at være 
en outsider på holdet“.

Er der noget i dit liv, der fik dig til at 
interessere dig for mad ? „Lidt for mange 
frosne Knorr–lasagner og lignende i den 
genre derhjemme, har givet mig lyst til 
noget andet – noget mere. Tænkte at nu 
ville jeg gerne snart prøve noget andet. På 
et tidspunkt blev jeg vegetar i en periode. 
Det kunne min far ikke lave mad til, så det 
måtte jeg selv stå for. Der lærte jeg tidligt 
at købe ind og lave mad til mig selv. Der-
fra har det bare kørt siden teenagetiden“.

Hvor langt er du i din uddannelse og 
hvad vil du bagefter ? „Jeg går på andet 
hovedforløb og bliver færdig–udlært den 
2. februar næste år. Jeg tænker, at jeg bliver 
hos Ryde Gastronomi indtil videre. På et 
eller andet tidspunkt vil jeg gerne ud og 
søge andre udfordringer og andre måder 
at gøre tingene på. En dag vil jeg gerne 
blive selvstændig. Det tror jeg de fleste går 
og drømmer om. Man har en eller anden 
ambition om, at det må gerne være på min 
måde på et eller andet tidspunkt“.

Hvad fik dig til at deltage i DM i Skills ? 
„Jeg var i gang med et projekt med en 
anden lærer ude på Hotel– og Restau-

rantskolen. Hun anbefalede mig så vi-
dere til Celine, der er coach på cater og 
smørrebrød på skolen. Jeg blev spurgt om 
jeg havde lyst til at deltage i Skills. Først 
synes jeg det var skræmmende, men det 
var også en måde at lære om sig selv. Jeg 
fik muligheden for at finde ud af om jeg 
er god nok til det her. Det giver et boost 
til selvtilliden, når det går så godt som 
det gjorde i første runde med min buffet. 
Der tænkte jeg : Nå ok. Jeg kan alligevel 
ét eller andet uden for min arbejdsplads 

og uden mit sikkerhedsnet og alle de her 
ting. Sådan bliver det jo også til svende-
prøven, så det er en meget god træning. 
Svendeprøven er en bunden og en delvis 
fri opgave. Man trækker to emner og skal 
lave retter ud fra dem på tid og så bliver 
man bedømt. Så er der skriftlig aflevering 
og mundtlig fremlæggelse. Svendeprøven 
er på Hotel– og Restaurantskolen“.

Er mad din passion i livet, nærmest en 
slags hobby ? „Ja det er det. Jeg bruger det 
meste af min fritid på at tænke på mad, 
snakke om mad, læse om mad. Det ændrer 
sig nok ikke lige foreløbig“. 

Hvis nogen nu ser på dig og tænker : 
„Det der ser spændende ud. Det vil jeg 
også prøve“. Hvad vil du råde dem til ? 
„Altså de ting man tror er for udfordrende 
for en selv – det skal man ikke sige nej til. 
Man skal prøve at komme i gang. Så finder 
man ud af, om det ér noget eller ej. Man 
er nødt til at prøve. Man skal stoppe med 
at sige nej til ting“. 

3F er meget engageret i Skills. Både 
danmarksmesterskaberne og europame-
sterskaberne. Nina er medlem af 3F Kø-
benhavn og på spørgsmålet om hun har 
brugt sin fagforening til noget indtil videre 

svarer hun : „Nej jeg har ikke brugt den. 
Jeg er glad for min læreplads og det kører 
godt – ingen problemer. Jeg er glad for at 
være medlem af en fagforening. Den er 
rar at have, hvis der skulle komme et el-
ler andet problem et sted. Jeg vil helt klart 
blive i fagforeningen og vil ikke skifte til 
en af de „alternative fagforeninger“. Det er 
jo 3F der forhandler vores overenskomst“.

Nina gik videre til anden runde og skal 
dermed deltage i finalen til DM i Skills. 
Det kræver lidt tilvænning at arbejde et 
andet sted end man er vandt til. Køkke-
nerne her til DM i Skills er anderledes end 
det Nina er vandt til. Her er der fx induk-
tionskomfur. Det gav lidt vanskeligheder 
under vejs. Induktion er hurtigere og mere 
effektiv end det Nina er vandt til. Det be-
tød at Nina fik brændt en karamel på. „Det 
gik simpelthen alt for stærkt. Det var no-
get af det første jeg satte over. Godt at det 
ikke var noget af det andet jeg brændte 
på. Jeg kan egentlig bedst lide gas. Det er 
nemmere at styre. Måske er det mest den 
romantiske tanke om det gamle køkken 
med støbejernsgryder osv“. 

DM i Skills 2020 nærmer sig enden. 
Alle prøver er afsluttet. Dommerne har 

trukket sig tilbage og voterer. Alle eleverne 
samles ude i de enkelte områder og sid-
der forventningsfulde og venter på resul-
taterne. Man fornemmer spændingen og 
der urolige hænder og trommende fingre 
ved bordene. Andre står i små grupper og 
tripper med fødderne og der er urolige ben 
hos de fleste.

Nu skal vinderne afsløres. En efter en 
kaldes de tre bedst placerede i hvert fag 
op til dommerne under stort bifald. Den 
endelige kåring finder sted der hvor det 

hele startede – i den store konferencesal. 
Salen er om muligt endnu mere fyldt end 
ved åbningsceremonien. Musikken brager 
løs og ind kommer 3Fs forbundssekretær 
Søren B. Heisel med statsminister Mette 
Frederiksen ved sin side. Statsministeren 
holder taler og sender en stor tak ud til 
salen og tilføjer : „…for det er faktisk jer, 
der bygger Danmark“. Efter talerne fik 
hver vinder et diplom af Mette Frederik-
sen, nogle fik endda et kram med på vejen. 
Stemningen var helt i top og de stolte og 
rørte vindere kunne bogstaveligt talt ikke 
få armene ned, medmindre de da lige skul-
le tørre en enkelt glædeståre væk.

Nogle af vinderne af DM i Skills går 
videre til de europæiske mesterskaber 
Euroskills 2020, der afholdes i Østrig. 
Det er ikke alle discipliner der går videre 
til Euroskills. De to fag Nina, Celina og 
Frederik deltager i, er ikke med til Euros-
kills. Desværre fik 3F Københavns delta-
gere ikke plads på podiet ved DM i Skills, 
men alle tre er glade for og stolte af, at 
have været med.

Du kan finde statsministerens tale, se 
flere billeder og videoklip fra DM i Skills,
på 3F Københavns Facebookside. •
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ALLE FORTJENER FAIR FORHOLD !
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I 40 år har jobpatruljens mange frivillige brugt juli måned 
til at interviewe unge mellem 13 og 17 år.

Vi var interesserede i at høre resultatet fra 2019 og Jon 
Henningsen, som er jobpatrulje-konsulent var oplægsholder. 

Sinem Demir fra ungdomsnetværket var kommet os i for-
købet, så de læsende medlemmer kan slå op på side 18 i for-
rige nummer af 3F Københavns blad (nr. 5 dec. 2019) og få 
et glimrende overblik over resultatet.

Velfungerende organisering
Jon var imidlertid ingenlunde mødt forgæves op. Dels kun-
ne vi stille spørgsmål til resultatet og dels kunne Jon fortælle 
om en utroligt velfungerende og mobiliserende organisering 
– måske til inspiration i andre sammenhænge. Også Tan-
ja Fynbo fra 3F København øste af sine erfaringer. Folk kan 
komme ind fra gaden og følges altid med en 
erfaren. Spørgeskemaet og fremgangsmå-
de er standardiseret og fokuseret alene på 
statistik og oplysning. Herunder udde-
ling af ”Guide til fritids- og studiejob”. 
Arbejdsgiverne tager pænt imod - nogle 
steder mere og i Nordsjælland mindre. 
Jon selv havde år tilbage meldt sig til 
2 dage i Odense, men blev grebet og 
brugte 14 gode dage på interviewene.

Kemi – et overset problem
Ungdomsnetværket har fået 
lavet en plakat med alle fare-
mærker. I Fagbladet nr. 5 2019 
kunne man bl.a. læse: ”Hvor-
dan kunne det ske igen”. ”Vi 

fik at vide at stoffet var ufarligt, og at vi bare kunne fylde 
det i kaffen”. ”Arbejdstilsynet opdager ikke kemikalie-risiko-
en”. ”Jeg mærker en trykken for brystet og hiver efter vejret, 
som har jeg løbet et halvt maraton”. Ulrik Spannow fra 3Fs 
miljøafdeling havde et andet dagsaktuelt eksempel med: En 
ung mand, hvis vejrtrækning var som en 85-årig. På grund 
af kemikalier på arbejdspladsen.

STOP
Disse skræmmende eksempler på trods af, at der er klare 
regler for arbejde med stoffer og materialer.

Først og fremmest skal farlige materialer erstattes (Substi-
tution), hvis de kan. Eller skal der træffes foranstaltninger, 
der modvirker faren: Tekniske foranstaltninger, Organisato-
riske foranstaltninger og Personlige værnemidler. 

Manglende håndhævelse og rådgivning
Noget tyder på at arbejdsmiljørepræ-
sentanten (AMR) og organisationen i 
det hele ikke fungerer mange steder. 
Ifølge loven skal AMR have den for-

Jobpatruljen

Resultatet af juli 2019 interviewene og meget andet kan ses 
på www.jobpatruljen.dk. Jobpatruljen har en brevkasse og 
en hotline (80 24 10 10) og deltager i skolebesøg.
Hjemmesiden har 
1 million visnin-
ger om året.
Tanja Fynbo er 
faglig sekretær i 
3F København og 
medorganisator af 
jobpatruljen.
Sinem Demir er 
medlem af 3F Kø-
benhavn og en af 
2 jobpatruljekoor-
dinatorer i Hoved-
staden.

Det blev til 1 smuk og 1 grusom historie

nødne uddannelse og tid til at varetage sit hverv. Det er her 
vigtigt, at alle kollegaer bakker op om tid til deres repræsen-
tant. Der er alt for ofte rigelig modstand fra arbejdsgiver.

Mails og AT ved uenighed
Husk at skrive klart beskrivende mail til arbejdsgiver. 
Mundtlige beskeder kan hurtigt blive glemt i en travl hver-
dag. Bliver man ikke enige, skal der ske henvendelse til Ar-
bejdstilsynet (AT). I princippet kan man forudgående hen-
vende sig til en arbejdsmiljørådgiver. I så fald skal man være 
enige med arbejdsgiver om dette. Så enkelt er det desværre 
ikke altid. Derfor: Søg altid hjælp i fagforeningen ved alvor-
lige sager.

Database-rådgivning
For at afhjælpe uvisheden om de ufattelig mange kemiske 
stoffer arbejder 3F for, at der oprettes en database med stof-
ferne. Herved får virksomheder og arbejdsmiljørepræsen-
tanter et vigtigt og nødvendigt værktøj at arbejde med.

Efterskrift
Efter mødet har jeg under arbejdstilsynet.dk - dom-
me søgt på stoffer og materialer og på grænseværdier 
uden resultater. Hos skumle arbejdsgivere er det kun 
pengepungen der tæller, så jeg håber at de manglende 
resultater skyldes, at jeg ikke har søgt nok.

Reglerne for kemi er bl.a. beskrevet i bekendtgørelse om stoffer og materialer 
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser-1793-sam/ 

Af Henrik Forchhammer
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HVERDAGSDANSK

Gratis kursus

HVOR?

AOF+

Hvidovrevej 438, 2. sal

2650 Hvidovre

HVAD?

FVU kursus. FVU står

for forberedende

voksenundervisning.  

TID 

Har du nogle spørgsmål - ring til os på 36 39 00 20

Mandag, tirsdag og
onsdag 

kl. 09.00-14.30

FVU  START

for tosprogede jobsøgende

HVOR?

AOF+
Hvidovrevej 438, 2. sal

2650 Hvidovre

HVAD?

Et FVU kursus. FVU

står for

forberedende

voksenundervisning.  

TID 

Har du nogle spørgsmål - ring til os på 36 39 00 20

Fredage 
kl. 09.00-14.30
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Vi har ikke levet i mange år før vi 
bliver afkrævet et svar på, hvad 
vi skal være når „du bliver stor“. 

Det kommer der ofte nogle spændende 
svar på : Planetforsker, fremtidsforsker, 
rumpilot, brandmand, osv. 

Det næste der sker fra spørgerens side 
er rysten på hovedet: „Orv“ det var nok 
lidt af en mundfuld. Kommentarer som 
„Det job findes ikke“, „Det er for ureali-
stisk“. Eller mere positivt „spændende“, 
„interessant“ eller „Det kunne jeg også 
tænke mig“. 

Unge hoveder siger hvad de tænker, 
helt uden et filter af hæmninger og bitre 
erfaringer. 

Så bliver vi ældre, mere „realistiske“. 
Eller skal vi sige fanget i forpligtigelser. 
Mange holder op med at tænke ud af 
boksen. Vi stopper med at have tanker 
om et andet arbejdsliv. 

Fremtiden
Nu er det svært at se ind i fremtiden. 
Hvilket arbejde vil der være ? På hvilken 
måde har teknologien ændret den måde 
vi arbejder på i dag ? Nogle jobs vil for-
svinde og andre er endnu ikke skabt. 

Derfor skal man nok væbne sig med 
ungdommelig friskhed. Tænke ud af 

boksen. Have nogle – måske lidt vilde – 
ideer til hvad man vil lave. Afprøve hvad 
man kan efter, at man har været væk fra 
skolevæsnet en del år. Vi forandrer os og 
undervisningsverdenen har også foran-
dret sig. Så det er ikke sikkert at ens dår-
lige erfaringer passer mere, til den per-
son du er blevet i mellemtiden.  

Lav Plan B inden kroppen siger AV
Vi er også tvunget til at tænke i flere 
planer på en gang. Bliver jeg nedslidt af 
det arbejde jeg har ? Kan jeg holde til det 
med en hastigt stigende pensionsalder ? 
Forandrer jobbene sig sådan, at jeg er 
nødt til at følge med eller måske finde et 
andet arbejde.

Sikkerhed for arbejde er uddannelse
Det er vigtigt at have en plan for dit arbejdsliv

Få Uddannelsescafeen ud på jeres arbejdsplads

3F København kommer gerne ud på din arbejdsplads og fortæller om jeres 
uddannelsesmuligheder. Det kan være i frokosten eller som et kort indslag 
på et klubmøde.

I jeres overenskomst er der muligheder for at få uddannelse som er god-
kendt i uddannelses– og kompetencefonden. Derudover er der sporskif-
teordningen hvis din arbejdsplads er på listen over nedslidningstruede ar-
bejdspladser. Endelig er der „Omstillingsfonden“ som er rettet mod dem, 
der vil have en akademi– og diplomuddannelse. Ring til fagforeningen 
( Tlf. : 70 300 999 ) og inviter os ud til jer.

Uddannelse er løsningen. Og her er der nok kun 
et svar : „Det er vigtigt at holde hjernen i form“. Lær 
noget nyt, prøv noget nyt, også gerne noget du finder 
interessant.

Kom til Uddannelsescafeen eller ring og få en snak 
om dine uddannelsesmuligheder. 
I din overenskomst er der muligheder for uddan-
nelse. Ikke alle kompetencefonde er lige gode. FVU 
( Forberedende Voksen Uddannelse ) er i alle kompe-
tencefondene som en rettighed, hvor du får fri til ud-
danne dig. 

Det kan være :
• FVU Ordblind : Finde ud af at man er ordblind, og 

få hjælp til at arbejde med den udfordring.
• FVU Dansk : Bliv bedre til at tale og skrive dansk.
• FVU Matematik, FVU Engelsk og FVU IT.
Alle Kompetencefonde giver ret til 2 ugers AMU kur-
sus om året. Hvis du ikke har været på et kursus, er 
der max. 6 ugers AMU Kursus. Der er dog nogle be-
grænsninger i, hvilke kurser du kan deltage i, men 
det er afhængigt af reglerne for den enkelte kompe-
tencefond.

Omstillingsfonden giver mulighed for at tage be-
stemte akademi– og diplomuddannelser. Der er mo-
deller hvor du er på skole en dag om ugen, hvor din 
arbejdsgiver får kompensationen for, at du uddanner 
dig. Der kan være specielle optagelseskrav f.eks. dele 
af en HF uddannelse som man må tage, inden man 
kan starte. Nogle af modulerne kan foregå via E–lear-
ning og fjernundervisning.

Sporskifte
De nedslidningstruedes uddannelsesfond „Sporskif-
teordningen“. Fonden med mulighed for at søge sam-
men med din arbejdsgiver. Der er færre begrænsnin-
ger i forhold til hvilke kurser, du kan søge om. Men 
det forudsætter at din arbejdsgiver har et branche-
nummer der findes på positivlisten for fonden.

Okay det er lidt af en udfordring, at finde rundt i. 
Velkommen til uddannelsesjunglen. Men der er med-
lemmer af 3F som har brugt alle tre fonde i kombi-
nation for at foretage et erhvervsskift. Og vi har sik-
kert ikke set den sidste. Du kunne være en af dem. 3F 
kan ikke gøre det for dig. Men vi kan vejlede og være 
et par ekstra øjne på den svære vej. Brug din fagfor-
ening.

Tilmeld dig en
adgangsgivende
test, og find ud af

om du kan tilbydes
gratis kursus.  

Fra kontakt til kursus i 3 trin

Kontakt 

 
36 39 00 20 

Du tilbydes
undervisning, som

kun kræver din
egen indsats.   

Test 
Kursus 

Af Per Holm Pedersen, Uddannelsesansvarlig i 3F København
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om ungarbejder fik jeg ofte  
 at vide af mine forældre, at  
 det var vigtigt at melde sig  
 ind i en fagforening. Det  
 var vidst noget med at fag- 
 foreningen kunne hjælpe, 

hvis der opstod problemer på arbejds-
pladsen. Mine forældre kunne dengang 
ikke give mig et klart svar på hvorfor 
det var vigtigt at blive medlem. I skolen 
lærte vi ikke noget om det fagretslige 
system, hvilke problemer der kunne op-
stå på arbejdspladserne, eller hvordan vi 
egentlig ville få gavn af at være medlem 
af en fagforeningen. Jeg valgte derfor 
dengang som 13–årig at bruge pengene 
noget andet end et medlemskab til no-
get, jeg ikke helt vidste hvad var. Både 
mine forældre og jeg er sidenhen blevet 
meget klogere på hvad en fagforening 
egentlig er. På trods af at det efterhån-
den er mange år siden, at jeg startede 
på arbejdsmarkedet, er der stadig rigtig 
mange ungarbejdere, der ikke kender til 
vigtigheden af at være medlem af en fag-
forening og heller ikke i dag bliver man 
grundigt undervist omkring det fagrets-
lige system i folkeskolerne.

Undervisning i rettigheder
Dette vil vi i 3F Københavns ungdom 
gerne lave om på. Ved at påtage os an-
svaret for at undervise folkeskoleelever 
fra 7– 9 klasse vil vi sikre, at de kom-
mende generationer af ungarbejdere 
kender til deres rettigheder på arbejds-
markedet helt fra starten af og ikke 
mindst vigtigheden af at være medlem af 
en fagforening. 

Ifølge undervisningsministeriet omfat-
ter faget samfundsfag følgende kompe-
tenceområder : Politik, økonomi, sociale 
og kulturelle forhold samt samfundsfag-
lige metoder, hvorefter eleverne har mu-
lighed for at vælge faget arbejdskendskab 
eller job og uddannelse som et valgfag. 
Ingen af de ovennævnte emner kommer 

grundigt ind på den danske model og 
forskellen på de forskellige fagforenin-
ger, eller hvordan det fagretslige system 
er opbygget og fungerer. Med andre ord 
er der stadig et stort behov for at lære 
de unge herom og hvem er bedre til at 
påtage sig denne opgave end en gruppe 
passionerede faglige aktive. 

Planlægningsweekend
Vi i 3F Københavns ungdom, mødtes 
derfor til en spændende weekend i som-
merhus, hvor vi sammen fik lært om 
forskellige undervisningsmetoder og la-
vet en plan for hvordan vi vil realisere 
denne opgave. Vi har lavet en liste over 
forskellige skoler, som vi i første omgang 
kunne tænke os at besøge inden for en 
radius af 3 km fra fagforeningen. Vores 
plan er at sende 2 undervisere afsted ad 
gangen for at inkludere eleverne aktivt i 
undervisningen, bl.a. gennem spil, quiz 
og gruppearbejde. Vores plan er at ind-
dele undervisningen således at 7. klasse 
eleverne skal undervises i rettigheder på 
fritidsjobbet, 8. klasse eleverne vil blive 
undervist i fagbevægelsen, hvorefter un-
dervisningen til 9. klasse eleverne skal 
handle om de forskellige erhvervsuddan-
nelser. Her vil vi også samarbejde med 

andre fagforeninger netop for at dække 
et så bredt aspekt som muligt. Udover 
skolebesøgene, ønsker vi også, at der bli-
ver mulighed for, at vi kan invitere ele-
verne ind i fagforeningen, så de kan se 
hvad der egentlig laves i en fagforening 
og dermed også styrke samarbejdet med 
skolerne.

Forarbejdet er i fuld gang
Der ligger et stort forarbejde bag dette 
projekt og vi mødes derfor igen i slut-
ningen af februar for at arbejde videre 
med vores plan. Vores mål er at begyn-
de undervisningen efter sommerferien 
2020 og derfor skal foråret bruges på at 
udvikle undervisningsmaterialerne og 
finpudse de sidste små detaljer, der skal 
ruste os godt til at få taget godt imod 
eleverne.

Vil du være med?
Hvis du nu sidder og tænker : „Det lyder 
da enormt spændende, mon jeg må være 
med ?“, så er svaret : „Ja, det må du da 
helt sikkert !“.

Du kan kontakte Tanja Fynbo i 
3F København ( tlf.: 70 300 999 ) og få 
mere at vide. 

Vi glæder os til at se dig.

Af Negin Igderi, 

Ungdomsnetværket
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Postseniorerne

Så nåede vi et godt stykke ind i 2020, og jeg håber at vi alle er 
kommet „helskindet“ igennem jul og nytår.
Frem til generalforsamlingen i april, er der som vanligt både 
egne, og fællesarrangementer på programmet i forårsmåneder-
ne. Velkommen alle – til nogle gode samværstimer.

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 10–12
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV ( Store sal ) 
Pia Dahl : „Hvem skændes efter en god sang“ – nej vel ?
Vi tager en god sangdag med fortælling om sangene, og får 
musik på opfordring.  Der er kaffe, te, samt øl og vand til små 
priser. Fælles med E&P Klubben, Hotel og Restauration.

Onsdag den 22. april 2020 kl. 14.00
Peter Ipsens Alle 22. 2400 NV ( Store sal ) 
Københavns Post–Seniorer afholder ordinær generalforsam-
ling. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let 
anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske 
til Keld Eksing på tlf.: 22 79 06 14 – onsdag den 15 april kl. 
16.00–18.00

Udover de her nævnte arrangementer vil der være Forårsbanko 
den 27 marts, og Skovtur den 12 maj i Regionens regi.

Jazz på Bakken vil også i år blive leveret af „The Spirit Of 
NewOrleans“ den 8 juli. i den Hvide Hest.

Der informeres yderligere ved vores møder samt på hjemmesi-
den om dette.

HUSK!
Du vil altid kunne finde yderligere information, nyheder og 
opdateringer på hjemmesiden : postseniorer.dk

På gensyn til mange nye oplevelser og et godt samvær i 
2020 / 2021.

Med venlig hilsen Carsten Majgaard

17/3 kl. 11.00
Russiske kirke (kl. 13.00).  
Mødested ca. kl 11.00 til en øl kommer senere.

24/3 kl. 10.00
Store spille dag. Tag ludo, skak, uno, kort / hvad I holder af 
med jer, så spiller vi. Tag bare madpakken med så bliver vi lidt 
længere.

31/3 kl. 10.00
Pia Dahl „Hvem skændes efter en god sang“?  
Sang og fortællinger. Fælles i store sal.

7/4 Holder vi påske fri.

14/4 kl. 10.00
Tilmelding Roskilde Domkirke 100,– kr.

Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg

På valg er:
Formand Erik Jørgensen (modtager ikke genvalg)
Best. Medl. Jonny Sønnichsen
Best. Medl. Hanne Bistrup 
Suppl. Svend Erik (modtager genvalg)
Suppl. Rie Sørensen (modtager genvalg)
Revisor Rie Holm (modtager genvalg)

6. Evt.
Der serveres en kop kaffe og en stykke franskbrød.

Med venlig hilsen
Erik Jørgensen, Formand

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 11.00
Det Grå Palæ – Generalforsamling

Dagsorden iht. lovene :
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
• Fastsættelse af kontingent 2021
• Valg til bestyrelse
• Indkomne forslag (skal være fremsendt senest 14 dage før 

generalforsamling)
• Evt.
Klubben er vært ved en sandwich, 1 øl eller vand. Kaffe /te.

Fredag den 27. marts 2020 kl.10.30
3F afholder Forårsbanko i Mødesalen

Der spilles 10 spil + ekstraspil & superbanko, samt salg af lot-
teri. Plader koster 10 kr. 6 plader for en halvtredser. Arrange-
mentet varer til ca. kl. 15.00 og i pausen efter 5. spil serveres 
2 pølser med brød. Pris for deltagelse kr. 40,– Der kan købes 
drikkevarer til rimelige priser.

Tilmelding til kasserer senest 15. marts 2020

Entré indbetales på vor konto 5321-0689408 – mærk beløbet 
banko.

Jubilæum
I anledning af at vores klub fylder 40 år den 8. maj 2020, 
inviterer vi til

Reception
12. maj 2020 kl. 12 –14

i 3F Københavns store sal
Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV

Vi serverer snacks og lidt til at fugte ganen.

Med venlig hilsen
Efterløns– og Pensionistklubben
Lager & Handel, 3F København

Hvis I ønsker at begave os i den anledning,
ønsker vi os penge til klubarbejdet.

Ansøgning om ledige konfirmationslegater

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening, der har børn, som skal konfirmeres i foråret eller efter-
året 2020, er der et antal legater som kan søges af medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger :
• Medlemmets navn, adresse, kontonummer, og navnet på 

konfirmanden samt cpr.nr.
• konfirmationens sted og dato.

Henvendelsen skal ske skriftligt til :
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
Mail : kontor@hjaelpeforeningen.dk 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 17. april 2020.
Bevilgede legater vil være indsat på kontoen omkring den 15. 
maj 2020. 

21/4 kl. 10.00

Roskilde Domkirke. Rundvisning i kirken og efterfølgende en 
tår på Gimle ( gå–afstand 750 m ). Der kan også bestilles mad.

28/4 kl. 10.00
„Aktivisten“ Jannie Milsted fortæller om Ghetto–planen og 
kampen for Mjølnerparken.

Er du en gåde for posten?
I medlemsafdelingen i 3F København får vi desværre rigtig 
meget post retur med påtegnelsen „Ubekendt på adressen“.
Derfor ville vi blive rigtig glade, hvis du sørger for, at du har 
det rigtige navn stående på din brevkasse. Så er du sikker på, 
at modtage brevene fra os.

Husk også altid at melde adresseændringer på borger.dk i 
god tid. Og hvis du også vedligeholder dine oplysninger på 
mit3F.dk, gør du os virkelig glade.

Venlig hilsen fra os i medlemsafdelingen.
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Der blev sagt pænt goddag til 
forhandlerne, når de gik ind for at 
forhandle vores OK 20.
Faner, klapsalver og opmuntrende 
tilråb gav dem den fulde støtte. 
Arbejdsgiverne skal til lommerne.

Sammen om OK20


