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Mødekalender for 3F Als
I denne tid holdes der videomøder , bl.a. bestyrelsesmødet blev afholdt på den måde.

Nyheder fra din lokale fagforening

Vi håber at kunne indkalde til den udsatte
generalforsamling hurtigst muligt.

OK Afstemning 2020.

Corona

I 3F ALS, havde vi et kanon valgresultat, næsten
62 % af medlemmerne i 3F ALS, brugte deres ret til
at stemme.

-TAK FOR DETSamlet for hele landet blev der stemt
79,8 % JA og 20,2 % nej.

Kommer du i afdelingen, og
vi har stadig ganske normale åbningstider, så beder vi
om at der holdes afstand.

Det er aftalt, at der i forbindelse med
overgangen til den nye ferielov vil
være 6,67 feriefridage til rådighed pr.
1. maj 2020. Disse dage kan afholdes
frem til 31. december 2021. Pr. 1.
september 2021 tildeles der fem feriefridage, som kan afvikles i ferieafholdelsesperioden.
Ved fratræden skal din arbejdsgiver
skriftligt oplyse dig om, hvor mange
feriefridage du har tilbage, når du
stopper. Det kan eventuelt være på
lønsedlen.

Minister slår fast:
Covid-19 kan være en arbejdsskade
En ny vejledning slår fast, at smitte med corona-virus
kan være en arbejdsskade, der kan give en erstatning.
Det er ikke nødvendigt at dokumentere med en
positiv test.
Læs mere her

Ledige 3F-medlemmer fritages stadig for kontingent under Corona-krisen
Tryk her for at se mere …..

Faglig afd.
Lars Rasmussen, offentlig, PSHR,
Rengøring, Transport
Kim Christiansen
Industri, Byg, Grønt område, Landbrug.
A-kassen/Økonomi
Kirsten Johannesen
Jette Degn
Socialrådgiver
Peder Petersen
Mandag 8-16
Onsdag 8:15 - 11:15
Fredag 8:30 –12
Afdelingens tlf. 70300948
mail: als@3f.dk
Åbningstid:
Man-tors. 8:15 –16
Fredag 8:30—12

OK 2020

Det er aftalt, at de fem feriefridage kommer til at følge ferieåret, som efter den
nye ferielov kommer til at løbe fra 1. september til 31. august. Det er aftalt, at
feriefridagene ligesom ferie kan afholdes
over 16 måneder fra 1. september til 31.
december det efterfølgende år.

Vi har stadig nogle retningslinjer vi skal overholde. Derfor beder vi om at alt det du
kan klare telefonisk, bliver
klaret telefonisk.

3F ALS
Ledelse
Marita Geinitz, Formand
Hanne Petersen, Næstformand, Akasseleder

Har du ris eller ros, eller
gode forslag til nyhedsbrevet, vil vi meget gerne vide det, send en
mail til als@3f.dk

I denne tid kan der aftales
noget telefonisk.
Hver mandag og torsdag aften er
Lænken i vores lokaler, fra 18-20.
Har du eller et familiemedlem et
problem med alkohol, så kig forbi.

Ugens forkortelse: WHO = Verdenssundhedsorganisationen. WHO’s mission er at sørge for den bedst mulige sundhed for
mennesker.

