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Af formand 
Jacob L. Meier 

Beskæftigelse
Vi oplever i øjeblikket et positivt 
opsving i Danmark, beskæftigelsen 
er høj og vi oplever næsten hver uge, 
at der er en arbejdsgiver i pressen 
med udsagn om de ikke kan skaffe 
kvalificeret arbejdskraft. Dette mener 
jeg dog, at det i stor udstrækning er 
propaganda for at lovliggøre, at de 
ønsker at importere billige østarbej-
dere til egen økonomisk vinding.

Jeg afviser dog heller ikke, at vi på 
visse områder ikke kan formidle den 
kvalificerede arbejdskraft. Der er jeg 
nødt til at råbe op! Det er og bliver ar-
bejdsgivernes ansvar, at uddanne og 
ikke mindst opkvalificere den arbejds-
kraft de råber om, at de mangler. 

Vi har stadigt ca. 10.000 ledige 
medlemmer i 3F. Størstedelen af dem 
er det et spørgsmål om, at arbejds-
giverne tager ansvar og hjælper dem 
med at blive opkvalificeret. 

EU 
Efter mange års politiske beslutninger 
om at udhule dagpengene i Dan-
mark så kom EU også på banen her 
i foråret, hvor Parlamentet fjernede 
den danske særregel som sikrer, at 
udlændinge i dag skal arbejde tre 
måneder her i Danmark for at få ret 
til dagpenge.

I fremtiden skal udlændinge kun 
arbejde 1 måned her i Danmark for at 
være dagpenge berettigede. Det skal 
siges at samtlige danske EU-politikere 
var imod forslaget, men et flertal af 
medlemslandene var positive i for-
hold til forslaget.

Jeg mener det er stærkt kritisabelt, 
at vi ikke har egen indflydelse på så 
vitale beslutninger som bl.a. vores 
dagpengesystem.

Nyt fra Tinget
I efteråret vil innovati-
onsminister Sophie Løhde fremlægge 
de første konkrete planer for en del, 
af regeringens omfattende sammen-
hængsreform.

Det er planen, at reformen skal 
åbne endnu større dele af den offent-
lige sektor for private firmaer, så de 
kan tjene penge på velfærdsopgaver.

Regeringen løftede første gang 
sløret for indholdet af reformen i april 
sidste år. Her fremgik det, at private 
virksomheder, pensionskasser og 
private fonde skal mere på banen i 
forhold til løsning af velfærdsopgaver.

I mine øjne er det en idealistisk 
tankegang for den stål blå liberale 
regering, som kun har spillet fallit 
indtil nu.

Tag bare BIOS udliciteringen her i 
vores region, efter dette mislykkede 
forsøg på en udlicitering, af ambu-
lancetjenesten står skatteyderne om 
nogen med en kæmpe regning. 

En frit-valgs ordning har siden 
2003 været gældende på hjemme-
hjælpsområdet. Den tvinger kommu-
nerne til at samarbejde med private 
firmaer og give dem lige betingelser i 
forhold til den kommunale hjemme-
hjælp. 

En konsekvens af det frie valg er, at 
kommunerne skal bruge ressourcer 
på at sætte priser på alt, hvad den 
enkelte hjemmehjælper laver.

Samtidig skal kommunen være pa-
rat til at tage over uden varsel, hvis et 
privat firma går konkurs. Det er indtil 
videre sket for 53 private ældreple-
jefirmaer, siden frit-valgs ordningen 
blev gennemført.

Leder



Træfferen nr. 3 | 20184

Har du svært ved  
at læse og skrive?
AOF underviser ordblinde voksne 
i dansk og Matematik

I Danmark regner man med, at omkring 7% af 
den danske befolkning har læsevanskelighe-
der, hvilket svarer til knap 600.000 danskere. 
Og man regner med, at mellem 2 og 5 procent, 
af alle voksne er ordblinde. 

Hvis du nu har haft mange dårlige oplevelser 
gennem dit liv, hvor du har følt du havde svært 
ved at følge med i tingene enten i din skole-
gang, på arbejdspladsen eller i det daglige, kan 
dette skyldes læse- stavevanskeligheder eller 
ordblindhed

Ordblindhed er et handicap – og ordblindeun-
dervisning er ikke et uddannel-

sesniveau. Undervisningen 
sigter mod at give kursi-

sterne adgang til og ind-
føring i it-hjælpemidler, 

så de kan klare sig på 
uddannelsen, på 

arbejdspladsen 
og i det daglige.

Det er gratis, 
når du har 

været til en 
samtale med én 

af vores under-
visere. Samtalen 
skal bruges til at 
finde ud af, hvilket 
niveau undervis-
ningen skal være 

på, for at du får mest 
muligt ud af din tid 
hos os.    

Undervisningen er 
ikke som dengang, 

du gik i folkeskole. 
Der undervises på 
en anden måde, og 
alle underviserne 
er bevidste om, at 
det skal være sjovt 
at lære. 

Her fra afdelingen fik vi henvist et medlem 
Bent Nielsen til AOF, hvor han blev screenet for 
at finde ud af, hvilket niveau undervisningen 
skulle være på, således at Bent fik mest muligt 
ud af undervisningen.

Bent fortæller at da han skulle starte hos AOF, 
var han nervøs for hvad der ventede ham, 
men han blev meget positivt overrasket idet 
han blev mødt med en accept og forståelse for 
sin ordblindhed, af alle i AOF. 
Bent kom i en klasse, hvor i der var max 6 
elever og 1 lærer, dette gør der er tid og plads 
til, at alle eleverne kan få den hjælp de har 
brug for.    

Han fortæller samtidigt at han oplevede nogle 
utroligt engagerede og professionelle lærer, alt 
dette var med til at give hans selvtillid et geval-
digt løft, hvilket gav ham en stor motivation til, 
at ville lære at læse og skrive. 

I de ca. 2 mdr. Bent gik til ordblindeundervis-
ning hos AOF, lærte han at bruge tablet og 
mobiltelefon, samt mange af de programmer 
og Apps, som skriver det han siger, og læser 
op for ham. Pludselig kunne han læse og skrive 
tekster, som han før havde svært ved.

Alt dette har medvirket til at Bent har fået en 
lettere hverdag, hvor han har fået en masse 
mere ud af alle de informationer han modta-
ger, fra de digitale medier og aviser. Samt gør 
at Bent bedre kan følge med, i alle samtalerne 
på bla. Arbejdspladsen. 
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A-KASSEN INFORMERER

NÅR DU BLIVER LEDIG!
Skal du på første ledige dag tilmelde dig Jobcenteret, gøres på jobnet.dk. Du skal efter-
følgende på 3F.dk for at udfylde ansøgning om dagpenge som lønmodtager hvis du var 
lønmodtager. Det er ikke altid 3F får oplysningerne om tilmelding med det samme. Det 
vil nogle gange først være muligt dagen efter. Skulle du ikke kunne udfylde ansøgnin-
gen dagen efter tilmeldingen på jobcenteret kontakt da A-kassen.

Når du er ledig skal du møde op til indkaldte samtaler i din 3F afdeling,  
ved jobcenteret eller anden aktør. Du skal Booke tid når du bliver bedt om det  

og deltage i de aktiviteter, der er aftalt!

EFTERLØN/PENSION?

* Efterløns- og folkepensions-alderen kan blive forhøjet.

1. januar 2016

Årgang Efterløn Pension
Født før 1.1.54 60 år 65 år
1.1.54 - 30.06.54 60½ år 65½ år
1.7.54 - 31.12.54 61 år 66 år
1.1.55 - 30.06.55 61½ år 66½ år
1.7.55 - 31.12.55 62 år 67 år
1.1.56 - 30.06.56 62½ år 67 år
1.7.56 - 31.12-58 63 år 67 år
1.1.59 - 30.06.59 63½ år 67 år
1.7.59 - 31.12.62 64 år 67 år
1.1.63 - 31.12.66 65 år 68 år
1.1.67 og frem 65 år 68 år Va

re
nr

. 1
48

SAMTALER, AFTALER  
OG BOOKING ! 
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Historisk gode muligheder 
for uddannelse indenfor 
industrien
E r du ansat under industriens overens-
komst? Har du eller dine kolleger behov 
for et løft til at gå den teknologiske ud-
vikling i møde? Er der nogen af jer, der 
ønsker et uddannelsesmæssigt tiger-
spring? Eller skal der hjælp til at knække 
ord- og læsekoden? Så giver industriens 
overenskomst 2017-2020 nogle histo-
risk gode muligheder.  

Vi i din lokale 3F-afde-
ling vil meget gerne 
i kontakt med dig 
eller din tillidsrepræ-
sentant eller ledelse, 
hvis du arbejder 
under industriens 
overenskomst. Vi vil 
gerne fortælle jer om 
nogle spændende 
nye muligheder, som 
overenskomsten har 
åbnet op for. Det hed-
der aftalt uddannelse. 
Det kan hjælpe dig 
eller dine kolleger til 
at knække ord- og læ-
sekoden. Det kan løf-
te dig til faglært eller 
videregående niveau. 
Og til alle delene er 
der gode økonomiske 
tilskud, som vi gerne 
vil informere om. Det 
er NU du og dine 
kolleger skal slå til! 

Kontakt industribran-
chen i afdelingen, for 
nærmere information. 

INDUSTRIBRANCHEN
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Virksomhedsbesøg på 
Esbjergværket
I samarbejde med Es-
bjergværket, havde 3F 
Esbjerg arrangeret et 
fyraftensarrangement, 
hvor arbejdsmiljøre-
præsentanter var in-
viteret på Esbjergvær-
ket. Søren Lindblad 
som er maskinmester 
på værket, gav alle 
deltagere en gennem-
gang i sikkerhedsni-
veauet – drift af et 
kraftværk m.m, inden 
vi sluttede af med en 
rundvisning på vær-
ket. Flere var overra-
skede over hvor højt 
sikkerhedsniveauet 
er på virksomheden, 
samt hvor rent der er, 
på det store område.

Efter besøget fortsatte vi i afdelin-
gen, hvor Hardy Jørgensen fortalte 
om Vestkraft som arbejdsplads i 
1970-1980erne. Efter nogle gode 
historier, fik man hurtigt indsigt i, 
at der var sket en del med både 
sikkerhed samt arbejdsmiljø, 
som årene er gået. Da Hardy var 
ansat på Vestkraft, var der ca. 350 
medarbejdere på virksomheden. 
Her i 2018 er der ca. 60 ansatte på 
Esbjergværket.
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Farvel og velkommen 

Vores mangeårige kollega Hardy Jørgensen i 
Fællessekretariatet har valgt at gå på efterløn 
den 1. oktober 2018.

Hardy blev valgt til faglig sekretær i det 
daværende SID industri den 1. maj 1992.

Han sad i bestyrelsen og var tillidsmand på 
Vestkraft, hvor han havde været ansat 17 år.

Hardy var også med i SID forbundets El ud-
valg gennem mange år ligeledes CO industris 
El udvalg.

De første år i SID arbejdede han med faglige 
sager men efterhånden blev det arbejdsska-
der, LG sager og civile søgsmål der blev det 
primære arbejde.

26 ½ år blev det til i fagforeningen og man-
ge medlemmer har hørt på hans musik den 1. 
maj i afdelingen hvert år siden 1990.

Tannie Grinderslev Madsen er vores nye 
kollega der er blevet ansat som sagsbe-
handler i A-kassen, fra juli måned 2018. 
Tannie kommer fra en stilling hos Familie-
rådgivningen og har ligeledes været ansat i 
Jobcenteret, begge ved Esbjerg Kommune. 

Det er godt 

at vide...
AMU-Vest

Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

Hvert år gør vi næsten 15.000 mennesker 
klogere på det, de arbejder med nu, eller lige 
om lidt. 
Vi tilbyder certifikatkurser, efteruddannelse 
og erhvervsuddannelser til virksomheder, 
ansatte og ledige. Altid med fokus på opkvali-
fi ce ring af fremtidens arbejdskraft.
 - så ved du det...

Og ellers ka' du klikke ind på amu-vest.dk
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Pladskontakt
Vil du vide hvad andre tømrere, murere 
og jordbetoner tjener i vores område?

 
Som en del af pladskontakt melder du ind 
hvad du tjener, så samler vi svarene sammen 
og sender opsamlingen retur til dig.

Det fungerer ved at vi, 3-4 gange om året 
sender et spørgeskema til dig via nettet, som 
du så udfylder.

Spørgeskemaet kan omhandle løn, arbejds-
miljø og arbejdsvilkår samt komme med nytti-
ge oplysninger. Hvis du har en smartphone så 
tager det højst 5 minutter at svare og det er 
fuldstændig anonymt. 

For at det skal fungere ordentligt med 
pladskontakt, så kræver det at alle tilmeldte 
svare på skemaet.  Så hvis du en enkelt gang 

glemmer at svare, så tager vi kontakt til dig, for 
at minde dig om at du skal svare.

Ca. 2 uger efter at vi har sendt spørgeske-
maet ud samler vi svarerne og sender dem 
retur til dig. Det vil give dig en frisk melding 
om hvad Bla. gennemsnitslønnen er på i dit 
område.

Hvis du har lyst til at deltage, så behøver du 
bare at sende en mail til os med dit navn, tlfnr 
og mailadresse og hvilket fag du arbejder med.
toemrerpladsesbjerg@gmail.com 
murpladskontaktesbjerg@gmail.com
struktorribeamt@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig.
Byggegruppens Brancheklubber.

Rasmus (th. på billedet) er en af byggegruppens tovholdere, i 3F Esbjerg, på projektet plads kontakt. 
Rasmus og hans makker Martin arbejder på akkord, her er de ved at afslutte en opgave i Esbjerg – den 
næste akkord opgave de skal på er i Ribe. 
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Efterårsprogram
TIRSDAG, DEN 18. SEPTEMBER 
2018. KL. 14,00   BEMÆRK DATO.

Vi får besøg af Niels og hans 5 mands orkester, 
som vil underholde os med Med deres musik. 
Det er blandt andet en del blandet folkemusik, 
og især Og især lidt Irsk folkemusik. Det bliver 
en dejlig musik eftermiddag.
OBS. I pausen er der kaffe med brød. 
Kr. 10,00.

TIRSDAG, DEN 16. OKTOBER 2018.
KL. 14,00  BEMÆRK DATO.

BANKO.   I KIRKEGADE 51 ESBJERG.
Så er der igen lagt op til en frisk gang banko.
OBS: I pausen er der kaffe med brød. 
Pris. Kr. 10,00

TIRSDAG, DEN 23. OKTOBER 2018.
KL. 14,00

HUSK DET ER DENNE DAG VI SÆLGER 
BILLETTER TIL JULEFROKOSTEN. 
PRIS KR. 200,00 PR. BILLET.
Vi får endnu en gang besøg af spillemanden 
Georg Danielsen, fra Kjellerup. Georg vil un-
derholde os med sang og musik, og også med 
gode og sjove historier. I der var med sidst han 
var her, kan sikkert godt huske hans gode un-
derholdning, og fortælling om hans barndom.
OBS. I pausen er der kaffe med brød. 
Kr. 10,00.

TIRSDAG, DEN 13. NOVEMBER 2018.
KL. 14,00.

BANKO.  I KIRKEGADE 51 ESBJERG.
Så er der igen lagt op til en frisk gang banko.
OBS: I pausen er der kaffe med brød. 
Pris. Kr. 10,00

EFTERLØNS- OG PENSIONISTKLUBBEN

Gå ind på www.okrent.dk
Her kan man se, hvilke rengøringsfirmaer 
som har OK forhold

Gå ind på www.okforhold.dk
Gå i byen med god samvittighed, se hvor 
der er OK forhold.

OK forhold
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Stationære arbejdspladser
Arbejde som udføres over længere tid, skal foregå i egnede

bygninger, skure eller telte. De skal være velbelyste og

gerne med dagslys samt være opvarmet og ventileret i

nødvendigt omfang.

Snerydning og grusning
Indgå aftaler om snerydning. Snerydning på pladsen skal

ske inden håndværkerne møder på pladsen. Fjern sneen

før den bliver til smeltevand. Husk: at vand i form af sne

er lettere at fjerne.

Afled overfladevandet
Veje og oplagspladser skal afvandes effektivt så man undgår

pløredannelse - og dermed får mere sikre færdselsarealer. 

Færdselsarealer
Adgangs- og transportvejene skal være bæredygtige -

uanset vejrliget. Reetabler vinterbeskadigede færdsels-

arealer og undgå pløre.

Belysning
Etablér lyset i god tid. Så kan lyset tændes i god tid -

også før "vinterperioden".

Overdæk bygningen
Overdækning af huset er ofte den bedste løsning. Det

sikrer, at der kan arbejdes uden påvirkning fra vejrliget og

man ikke er nødt til at stoppe arbejdet over en længere

periode.

Luk bygningsåbninger
En hurtig lukning af råhuset beskytter mod vejrliget samt

kulde og træk. Og holder på den eksisterende varme.

Inddæk arbejdsstedet
Inddækning kan give god beskyttelse mod vejrliget.

Nedbør i bygninger
Luk etageadskillelser og tagkonstruktioner mod vandgen-

nemsivning, kulde og varmetab. Bortled regn og smelte-

vand indendørs. Ryd sneen på ikke færdiggjorte etagead-

skillelser og tagdæk.

Inddæk stilladset
En god inddækning af stilladset sikrer dig bedre mod

vejrliget.

Aftalerne skal være i orden
Sørg for, at aftaler om omfang og hvem der udfører vinter-

foranstaltningerne er i orden, allerede før vinteren starter.
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Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt

Arbejd på akkord og  
tjen flere penge
Er det noget som kan måles op?
Har du ret til akkord?
Hvad er reglerne for akkordarbejde?
Hvad er en priskurant og en tidskurant?
Hvad er en minutfaktor?
Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op?
Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord?

Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på 20 23 04 42 
eller Carlo Hermansen på 20 10 15 96 eller Brian Morthorst 28 35 92 56

Vi måler op indenfor følgende områder:

Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere
Murer Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere
Brolæggere Tagdækkere Isoleringsarbejdere
Tømrerarbejde

Regionstatistik
1. halvår 2018

Murersvende 25.004.773 kr. 78.890 Tim. 316.96 kr.

Murerarbejdsmænd 1-2 kr. Tim. kr.

Beton og element 13.215.216 kr. 51.932 Tim. 254.47 kr.

Tagpap 6.974.276 kr. 28.599 Tim. 243.87 kr.

BYG 3.694.591 kr. 14.335 Tim. 257.74 kr.

Tømrer 10.321.854 kr. 42.740 Tim. 241.50 kr.

Brolægning/gartner kr. Tim. kr.

Andet 37.358 kr. 175 Tim. 214.08 kr.

I alt kvartalet 59.248.068 kr. 216.669 Tim. 273.45 kr.

Vi yder også hjælp til:
• Hjælp til akkordaftaler
• Hjælp til akkorderingssedler
• Hjælp til skurbogføring
• Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg
• Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler
• Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne
• Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg

Med venlig hilsen
Opmålerkonsulent
Johnny Blicher.

Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt 
 

 
Arbejd på akkord og tjen flere penge 

 
Er det noget som kan måles op? 
Har du ret til akkord? 
Hvad er reglerne for akkordarbejde? 
Hvad er en priskurant og en tidskurant? 
Hvad er en minutfaktor? 
Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? 
Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? 
 
 
 
 
Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på 20 23 04 42 eller  
Carlo Hermansen på 20 10 15 96 eller Brian Morthorst 28 35 92 56 
 
Vi måler op indenfor følgende områder: 
 
Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere 
Murer  Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere 
Brolæggere  Tagdækkere  Isoleringsarbejdere 
Tømrerarbejde 

   Regionstatistik 
1 halvår 2016 

Murersvende 10.613.949 kr. 39.037 Tim. 271.90 kr. 
Murerarbejdsmænd 1-2 0 kr. 0 Tim. 0 kr. 
Beton og element 2.344.605 kr. 9.949 Tim. 235.66 kr. 
Tagpap 766.229 kr. 3.537 Tim. 216.63 kr. 
BYG  915.356 kr. 3.491 Tim. 262.20 kr. 
Tømrer 649.056 kr. 3.448 Tim. 188.25 kr. 
Brolægning/gartner 0 kr. 0 Tim. 0 kr. 
Andet 0 kr. 0 Tim. 0 kr. 
I alt  15.304.869 kr. 59.511 Tim. 257.18 kr. 

 
Vi yder også hjælp til: 
 

 Hjælp til akkordaftaler 
 Hjælp til akkorderingssedler 
 Hjælp til skurbogføring 
 Hjælp til overenskomstspørgsmål indenfor bygge og anlæg 
 Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler 
 Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne 
 Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg 

 
Med venlig hilsen 
Opmålerkonsulent 
Johnny Blicher. 

Aktivitets og Opmålerforeningen 3F Ribe Amt 
 

 
Arbejd på akkord og tjen flere penge 

 
Er det noget som kan måles op? 
Har du ret til akkord? 
Hvad er reglerne for akkordarbejde? 
Hvad er en priskurant og en tidskurant? 
Hvad er en minutfaktor? 
Hvad gør man med arbejde som ikke kan måles op? 
Skal man løbe stærkere for at arbejde på akkord? 
 
 
 
 
Er det nogle af de spørgsmål som du ikke forstår, så ring til Johnny Blicher på 20 23 04 42 eller  
Carlo Hermansen på 20 10 15 96 eller Brian Morthorst 28 35 92 56 
 
Vi måler op indenfor følgende områder: 
 
Jord og betonarbejdere Kabelarbejdere Stilladsarbejdere 
Murer  Murerarbejdsmænd Anlægsgartnere 
Brolæggere  Tagdækkere  Isoleringsarbejdere 
Tømrerarbejde 
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 Hjælp til skurbogføring 
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 Hjælp til tidsstudier eller bonusaftaler 
 Velfærdsforanstaltninger og sikkerhed på byggepladserne 
 Vejledning i brancherettede kurser inden for bygge og anlæg 
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Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K  

www.industrienspension.dk 
Medlemsservice + 45 70 33 70 70   
Medlemsservice@industrienspension.dk 

Følg din pension på mobilen
Du kan nemt og hurtigt se, hvordan det står til med din 
pension, hvis du henter vores app. 

Sådan gør du
• Download appen fra Industriens Pen-

sion på din smartphone. Du finder 
den i App Store eller i Google Play.

• Du skal bruge NemID den første 
gang, du logger på. Så kan du selv 
vælge en adgangskode og/eller slå 
Touch ID til, så det bliver supernemt 
at logge på fremover.

I appen kan du fx følge

• Hvor meget du sparer op

• Indbetalinger til din pension

• Hvad du får i afkast

• Dine forsikringer

• Din forventede pension

• Dine breve fra Industriens Pension

Husk, at du altid er velkommen  
til at ringe til os, hvis du har  
brug for personlig betjening:  
70 33 70 70

Husk, at du altid er velkommen 
til at ringe til os, hvis du har 
brug for personlig betjening: 

Hent  
appen

   App store        Google play
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Det er en tradition, at tømrer lærlingene 
før de skal til svendeprøve besøger 3F 
Esbjerg, for at få lidt at vide omkring bl.a. 
det at gå til svendeprøve, og hvad man kan 
gøre for at fi nde job.

I efteråret får vi 3 hold ned på 3F, der 
skal til svendeprøve, 2 hold á 14 EUD lær-
linge (Traditionel uddannelse) og 1 hold på 
13 EUX lærlinge (Tømreruddannelsen med 
gymnasiale fag). 41 bliver udlært den 28. 
september, og er klar til at arbejde for me-
strene der jo mangler faglærte tømrere.

Det er også en tradition, at 3F inviterer 
en ny udlært tømrersvend med til mødet, 
for at fortælle hvordan det er at gå til 
svendeprøve, og hvordan man kan tilret-
telægge sin prøve. Denne gang havde vi 
inviteret Ole Eklund Johansen som bestod 
svendeprøven i foråret. Ole arbejder i dag 
hos Vest Byg. 

Ole fi k lejlighed til at svare på spørgs-
mål, og forhåbentligt berolige dem som 
skulle være en smule nervøse for prøven. 
Det er også et at de formål der er med 
at invitere lærlingene på 3F - at en ung 
fortæller at hvis lærlingene hænger I og 
forbereder sig, så er der en stor mulighed 

for at klare de krav, der er til at bestå en 
svendeprøve.

Jan Steen Hansen der er faglærer på 
Rybners, fi k også fortalt de kommende 
svende,  om tidsskemaet for svendeprøven 
og besvarede spørgsmål om bl.a. brugen 
af værktøj.

Brian Morthorst der er opmåler for 
tømrer/snedkerne fi k lejlighed til, at for-
tælle omkring det at arbejde som tømrer, 
og det at arbejde på akkord – han fortalte 
også at 3F Esbjerg har god kontakt til me-
strene, der gerne ringer når de mangler en 
tømrer – derfor kan de nye svende også 
gøre brug af 3F Esbjergs jobformidling.

Afslutningsvis orienterede kasserer 
Finn Dam omkring det, at stå i en A-kasse 
og hvilke regler der er omkring dagpenge, 
når man bliver ny udlært.

Det var nogle gode timer hvor lærlinge-
ne fi k svar på mange spørgsmål.

Så udover 2 stk. smørrebrød og soda-
vand fi k lærlingene forhåbentlig en viden 
med sig - som gør at de er bedre klædt på 
til, at klare deres svendeprøve og starten 
på deres arbejdsliv som tømrersvende.

Jørgen S. Christensen 

Tømrer lærlinge på 3F 
Esbjerg før svendeprøven



Afsender: 3F | Vestkraftgade 1 | 6700 Esbjerg

3F Esbjerg 
Telefon: 70300955 
www.3f.dk/esbjerg 
esbjerg@3f.dk 
Sikker e-mail: 
esbjerg.secure@3f.dk 

Følg 3F Esbjerg
på facebook

www.facebook.com/3FEsbjerg

Åbningstider  
Mandag: 08:00-15:00
Tirsdag: 08:00-15:00
Onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-17:00
Fredag: 08:00-12:00

Esbjerg
Fagligt Fælles Forbund


