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Nyheder fra din lokale fagforening 

Hver mandag og torsdag aften 

fra 18-20 er Lænken i lokaler-

ne. Har du, eller et familie-

medlem, et problem med 

alkohol, så kig forbi. 

Nyheder fa 3F Als . Årgang 4 nr. 1 - 2021 

Har du ris eller ros, eller 

gode forslag til nyheds-

brevet,  vil vi meget ger-

ne vide det, send en 

mail til als@3f.dk  
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CO-Industri = CO-industri er Centralorganisationen af industriansatte i Danmark og er et mellem ni fagforbund. De største er 

3F og Dansk Metal. Organisationen blev dannet af fire faglærte forbund i 1912 som CO-Metal.  

Se Her 

Da vi fra på mandag får en ny hjemmeside, så har vi lidt ud-
fordringer med at sende nyhedsbrev. Derfor vil  dette ny-
hedsbrev være det sidste i en periode. 

Men du kan altid følge nyhederne på vores hjemmeside 
www.3f.dk/als  

På vores facebookside  kan du også følge med 

https://www.facebook.com/3FAls  her opslår vi også jævn-
ligt ledige job som måske kunne have din interesse. 

- 70 300 948 - 

Er telefonnummeret du skal 

ringe til for kontakt til Fagfor-

ening og A-kasse…... 

Corona - Restriktioner  

Kære alle - Igen er regeringens restriktioner blevet strengere/fornyet. 

Men vi er her stadig for dig ! Og vi har åbent i åbningstiden. 

MEN – alligevel vil vi be’ dig om, at du ringer og aftaler en tid, inden du bare dukker op. 

Det meste af personalet er sendt på hjemmearbejde – så eksperterne er til rådighed – ba-

re et andet sted fra  

Så ring, eller kontakt os på anden måde, så løser vi problemerne i fællesskab, ligesom vi 
plejer ! 

Vigtigst af alt – Pas godt på dig selv og dine……  

Opsagt hvad så ? 

Bliver du opsagt fra dit arbejde, så tal med din tillidsrepræsentant inden du skriver under. 

I disse tider hvor ingen ved hvordan fremtiden ser ud, er det vigtigt at reglerne overholdes. 
Specielt reglerne omkring afskedigelse. Der skal stå i din kontrakt hvor lang tids opsigelse du 
har. 

Er du omfattet af en overenskomst, f.eks. industriens overenskomst. Står det i din overens-
komst hvor lang opsigelse du har. Du kan have ret til 2 timers samtale i din A-kasse/
Fagforening. Som kan bruges til vejledning, i forhold til dine fremtidsmuligheder. Mange har ret 
til uddannelse i deres opsigelsesperiode således at man kan dygtiggøre sig til et kommende job. 

Har du været ansat i mange år kan du også have ret til en fratrædelsesgodtgørelse, afhængigt 
af hvor du er ansat, og hvilken overenskomst du arbejder under. 

Det er derfor meget vigtigt at du straks du får din fyreseddel henvender dig i fagforeningen for 
at få den vurderet, Tag evt. din tillidsrepræsentant med, så står du stærkere når du skal starte 
et nyt sted. 
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