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Holstebro
Mandag io.oo-i6.oo
Tirsdag io.oo-i6.oo
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00

Fredag io.oo-iz.oo

Struer
Mandag
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Mandag Lukket
Tirsdag io.oo-i6.oo
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Fredag Lukket
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70 300 870

Mandag 09.00-15.00

Tirsdag 09.00-15.00

Onsdag 09.00-12.00

Torsdag 09.00-17.00

Fredag 09.00-12.00
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Timons Transport Service
har indgået tiLtrædeLses

overenskomst med
3F HoLstebro fra i-io-i8

FERIELUKNING
Kontorerne i henholdsvis

- Struer og Herning,
holder ferielukket

10.00-14.00

Lukket
Lukket
10.00-17.00

10.00-12.00
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Her skrivende stund, gr vi alle og
venter p at Statsministeren skal ud
skrive Folketingsvalg 2019.

Vi ved at sidste mulige dato for fol
ketingsvalget er mandag d. 17. juni

2019
For folketingsvalget er stregerne al

lerede ved at blive trukket op. Social
demokraterne med Mette Frederiksen

i spidsen har allerede lanceret en ide/

plan for at ændre pensionsreglerne.
Fra nu af og frem til vaigdagen, vil der
helt sikkert også komme andre emner

til debat, s det bliver et spændende

forår vi gr i møde.
Vi vil gerne være med til at lave po

litiske tiltag ude p arbejdspladserne
nr valget nærmere sig. Vi har aftaler

med forskellige af de opstillede kan

didater, s hvis I har planer om/lyst
til at f en god debat ude p arbejds
pladserne, s sig til. S vil vi prøve at
kigge forbi med en af kandidaterne.

De meningsmlinger vi ser her i
april, ser meget positive ud for, at vi

kan f en arbejderregering tilbage in
den sommerferien.

Mange gange har vi set et tæt opløb
med en meget lille margen imellem de
2 fløje, men p.t. er der næsten lO%

forskel p rød og bl blok. Lad os håbe
at den store forskel fortsætter frem til
valget.

Søndag d. 26. maj kommer der

også et EU-VaIg. Her er det også vig

tigt at vi kommer i stemmeboksen.
EU halter lidt i denne tid i forbindelse

med at englænderne har et flertal for

at forlade EU. Det kan føles langt væk
for os i Danmark, men det vil f en
rigtig stor betydning, ogs for danske
arbejdspladser og dansk eksport.

Vi skal selv være med til at sætte
det rigtige hold, selv om vi er et lille
land i denne sammenhæng, s kan vi
selv præge debatten og valget.

at brokke dig efterfølgende.

3F er ny sponsor
for Superligaen
3F har netop indgået en firerig aftale
med Divisionsforeningen og Super
ligaens 14 klubber om et navne- og
hovedsponsorat af Superligaen.

Aftalen træder i kraft nr den nye
sæson 2019/2020 starter. Mere info
følger p afdelingens hjemmeside og
Fa ce Book.

Rigtig god sommer til jer alle.

Flemming T. Sørensen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

FÅR DU TILBUDT
at få en løbende pension udbetalt

allerede fra 60 år fra dit pensionsselskab?

Så henvend dig i afdelingen,
inden du siger ja.

Uanset, om du er ledig eller i arbejde,
kan det have betydning for evt, senere efterløn.

Ktikdig ind på

www.3f.dk/hoLstebro

Formandens
HUSK at afgiv din stemme til begge

valg, uanset hvad eller hvem du stem
mer p. Ellers har du ikke “retten” til
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Super fyraftensmøde med
ki rkegårdsansatte

Torsdag den 4, april 2019, havde 34
veloplagte kirkegrdsansatte valgt at
bruge en aften hos 3F.

Programmet lød egentlig p, at psy
kolog Lisbeth Bulig skulle komme og
give et oplæg omkring sorg, men hun
blev desværre forhindret i dette p
grund af sygdom.

Heldigvis var Hanne Gram også invi
teret, og efter hendes oplæg omkring
den nye ferielov, havde hun lavet nog
le spørgsml til gruppearbejde, hvor
emnet omhandlede sorg. Det kom der
en rigtig god fælles dialog ud af, hvor
emnet lige præcist viste, at der er
mange vinkler og måder at håndtere
sorg p.

Vi blev alle enige om, at Gitte skul

le kontakte Lisbeth Bulig, s hun kan
komme og give sit oplæg til næste r,
nr vi holder fyraftensmøde igen.

Anni Svinth opdaterede os alle p
det seneste indenfor uddannelse, samt
nogle af alle de muligheder der findes
inden for emnet.

Gitte opfordrede alle til at gøre sig
tanker om dette rs lønforhandlinger.
Det er en god ide at skrive ned, hvad
der er sket siden sidst der var lønfor
handling, har man taget kurser, fået
mere ansvar eller andre opgaver. Hel

lere skrive for meget end for lidt. Det er
sådanne oplysninger der er guld værd

at have med, nr man sidder i en for

handling, og skal have argumenteret
for mere i løn. Gitte kommer gerne

ud og besøger jer, eller I er meget vel
komne til at komme i afdelingen, men
lav lige en aftale først, s I ikke kom
mer forgæves.

Vi har efterhånden holdt disse møder
i mange r, og hver gang bliver de til
en rigtig god aften med mange gode
snakke og indlæg. Dette skyldes ikke
mindst den store opbakning og enga
gement fra 3F medlemmer p kirke
grdsomrdet — TAK for det — og hold
fast i det.

Glæder mig til at møde jer derude
Gitte Hansen

Faglig sekretær

“
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Hvilke typer af voksen- og efteruddannelse

FI ‘ Tideg se hvordan du kommer egdere

Prøv guiden og følg anvisningen, som er ret nem. Ud over det tilbydes du også
eVejledning.

I Vi er klar til at hjælpe
dig

I eVejledning
I

Få hjælp og vejledning hos

eVej ledn ing

70222207

Åbningstider

Mandag - Onsdag: 9:00 - 16:00

Torsdag - Søndag: Lukket

I I
I

Skulle alt dette give inspiration og vil du gerne vide om du også kan bruge din
kompetencefond, s kontakt Anni.

I. — — — — — — — — — — — — — — — —

I
I

Er du visiteret til f]eksjob og

medlem af den faglige del at 3F
I Holstebro, er du meget velkom

I men til at deltage i vores fleks

I jobklub.

I
I

Vi mødes den 1. torsdag hver

måned kl. 15:30-17:00. Form
I let er at du som fleks-jobber i

I 3F Holstebro bliver klædt bedst

I muligt p i forhold til dine rettig

heder og pligter som fleksjob

I
ber. Derudover fr du rig mulig

hed for at netværke med andre
I f]eksjobbere.
I
I Klubben er for alle medlem

I mer der er visiteret til fleksjob

I — uanset om de er ledige eller

I
ansatte i fleksjob.

I Har du lyst til at være med, s

I tilmeld dig ved at kontakte at

I delingen, eller send en email til

I afdelingens socialrådgiver p

I meritta.bjerregaard@3f.dk.

Vi glæder os til at byde dig vel

kommen i fællesskabet.

: Vejledning tiL uddanneLse
Du kan altid kontakte os i afdelingen, hvis du har brug for hjælp til at komme i
gang med uddannelse. Det uanset om du er i arbejde eller ledig.

Vi har jo vores egen uddannelsesafdeling og vores uddannelseskonsulent
Anni Svinth str altid parat til at hjælpe.

Men har du lyst til selv at se p det først, finde inspiration, se muligheder I
mv., s kan vi anbefale en forholdsvis ny hjemmeside som er lavet af Styrelsen
for It og Læring.

www.voksenuddannelse.dk
Her vil du møde dette billede:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Få et overblik over alle uddannelsestyper for voksne Seggetyp. tbd neet.e 4

Sag AMU-kurser

gg’U-k[,,t, .M:&ttettitdidege[

tagtætetfagIæflSeh.JkeAMU

kms,,. tko’nej dit O,,Se, PIt,yd,

Videre som faglært

b, akadern ddarnetekt, d bygge

by co e,h:,,,stOa,b.eiteidit eget

tenpo. moes by at5tder.

Få hjælp som ordblind

C,ka3bt]WXi edt.mte,ee,

ordO stb ,d€o dookmdstt eadp

sedattagoet €tst!t

I
I
I
I

KLikdig ind på

www.3f.dk/hoLstebro
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Sundhedsprojekt i afdeLingen
Som s mange andre virksomheder,

skal vi også her i afdelingen “ruske lidt
i hverdagen” engang imellem.

Alt kan blive til rutiner, og dårlige va
ner har det med at flytte ind, nr der

gr for meget hverdag i den. Vi fandt

ud af, at det var, hvad der var sket for

os - bade p arbejde og nr vi kom

hjem.
- Alt dét har vi nu fået rusket godt og

grundigt op i.

I et halvt r — fra september til fe
bruar — har vi gennemført et projekt
om sundhed.

Vi har haft hjælp udefra. Lotte Las
sen Schmidt fra Hjerm, som har firma
et Mmd «‘Food kom hver 14. dag - og
fortalte p energisk vis om vitaminer,
mineraler, ifiskeolie og mælkesyrebak
terier. Hun viste os sort p hvidt, hvad
dårlige spise- og motionsva fler gør ved
vores kroppe, og hun viste os ved hjælp

af udskæring at margarine, hvor meget

fedt, der er i forskellige fødevarer — og

dét var skræmmende.
0 0

Efter de hardtslaende facts blev vi

vejledt i, hvordan vi kunne gøre os selv

en god tjeneste ved at ændre bare sm

ting i hverdagen. Mange af os købte en

opskriftsbog, som er lavet p Struer-

skolen. Det er hverdagsmad, men lavet

ud fra sundere principper. En rigtig god

bog.
Lotte har været en fantastisk vej

leder — helt nede p jorden — kunne

tegne og fortælle, s vi alle forstod det.

Hun var med og bakkede op, nr man

syntes, det gik den skæve vej — og

kom ved personlige samtaler med gode
ideer til forbedringer for lige netop hver

enkelt person.

Ved projektets start, blev der opret

tet en lukket facebook-gruppe, - og

Mona Damgård Bæk fra Struer Fitness
kom ud og satte os i gang med mor

gengymnastik. P facebook blev lagt

nye øvelser ind, s vi blev mere smi

dige og fik rørt muskler, vi ikke anede

eksisterede. Elastikker og kiksede øvel
ser giver god bund for en sund latter

— og hvor er det befriende!

Selvfølgelig har vi været lidt forskel

ligt motiveret for forløbet — og selvføl
gelig “falder vii” ind imellem, men uan

set hvad, har det også rystet os mere

sammen. Vi har haft det sjovt under

forløbet, som eks. nr Lotte hver gang

kom med en “snaps”, vi skulle smage
(mælkesyrebakterie, fiskeolie, syrlig

frugtjuice eller andet).

rre5e

Vi kan kun sige:
Et rigtig godt projekt, som
- gi’r kendskab til, hvor vigtigt det er

at vi spiser sundt, men også at der

skal være plads til at hygge — bare vi

tænker over, hvad vi hygger os med.

- gi’r mere kendskab til vitaminer,
mineraler o.s.v.

- gi’r livsstilsændring, nr det sker
over en længere periode.

- motiverer til motion / bevægelse /
morgengym nasti k

- og sidst, men ikke mindst - gi’r bo
nus p “kontoen” for sammenhold i
afdelingen og vi er meget taknem
lige for at vii har haft muligheden

for at deltage i dette projekt.

Mit hb er nu, at vi fortsat kan motive

re hinanden, s vi fortsætter den gode

stil. Mange skal arbejde i rigtig mange
r endnu, og det ER vigtigt at spise

sundt og røre sig, hvis man ikke skal g
og f ondt alle steder.

Mette

6 3F HoLstebro



0$
—,

i8 nye tømrersvende
Uddannelsescenter Holstebro har 28
marts, haft 18 tømrerlærlinge oppe til
svendeprøve og alle bestod. S nu kan
de kalde sig for tømrersvende.

P billedet sidende fra venstre: Adil Ibo
Antaget, udlært hos Vejlø’s Byggefor
retning ApS Holstebro. Jesper Nielsen
Antaget med ros, udlært hos Lundtotal
byg Holstebro. Frederik Øllgaard Fær
gemann Hansen Antaget, udlært hos
Vejlø’ s Byggeforretning ApS Holstebro.
Casper Krarup Petersen Antaget med
ros, udlært hos Tømrer- og Murerfirmaet Jensen og Jensen AIS Holstebro. Jesper Jacobsen Antaget, udlært hos Nees Totalen
treprise ApS Vemb. Tobias Stokholm Antaget, udlært hos Kenneth Mathiasen Ringkøbing. Rasmus Rønn Iversen Antaget med
sølvmedalje, udlært hos Bro Byg ApS Harboøre. Anders Schmüchker Stræde Vittrup Antaget, udlært hos Finn G. Andersen
ApS Ulfborg. Stende fra venstre: Ahmed Mohamed Nur Antaget, udlært hos Werner Byg A/S Holstebro. Martin Østerby
Hansen Antaget, udlært hos Werner Byg A/S Holstebro. Svend Aage Emil Ostenfeldt Grønlund Antaget, udlært hos Tømrer- og
snedkermester Jørgen Slyk ApS Ulfborg. Christian Engelbøl Antaget med ros, udlært hos Steen Stjernholm Holstebro. Jannik
Dahl Riis Jensen Antaget med ros, udlært hos Dybe Tømrer- og Snedkerforretning ApS Lemvig. Bill Skyldahi Bak Antaget,
udlært hos Tømrermester Erik Jensen ApS Vinderup. Thomas Joel Jürgensen Antaget, udlært hos Byggefirmaet Halkjær ApS
Struer. Kenneth Guldberg Nikolajsen Antaget, udlært hos SHS Byg A/S Lemvig. Nikolaj Noermark Antaget, udlært hos Rosen-
berg Madsen, Lemvig AIS Lemvig. Alexander Holgersen Antaget, udlært hos Uddannelsescenter Holstebro.

Nye IVlurersvende
Et hold murere har afsluttet deres sven
deprøve ved Herningsholm Erhvervs
skole & Gymnasier: Christoffer Kong-
sted Bech, Løvel - Murermester Niclas
Munk Jensen, Tjele, Daniel Bundgaard,
Silkeborg - Søhøjlandets Murer & Tøm
rer ApS, Gjern - antaget med bronze,
Magnus Blom Chemnitz, Silkeborg -

Murerfirmaet Lundby AIS, Silkeborg -

antaget med sølv, Kenneth Meldgaard
Ebbesen, Spjald - Murerfirmaet Glenn
Østergaard, Spjald - antaget med sølv,
Kristian Juric, Randers - Vorning Mu
rerforretning ApS, Tjele , Peter Holm
Mostrup, Hanning - Murerfirmaet Kjær
gaard ApS, Sædding - antaget med bronze, Frederik Surland Nedergaard, Frvang - Nedergaard. Murermester Og Entre
prenør ApS, Frvang - antaget med sølv, Lasse Paibjerg Nielsen, Aulum - Barslund & Gasseholm ApS, Aulum - antaget med
bronze, Jesper Korsholm Olesen, Herning - Spjald Murerforretning AIS, Spjald - antaget med ros, Lucas Rindom Pedersen,
Struer - Jens Jensen Murer- og Entreprenør AIS, Holstebro - antaget med ros, Thomas Chrapla Pedersen, Bording - H.D. Byg
Ejstrupholm ApS, Ejstrupholm - antaget med ros, Nicholas Patrick Schytz, Holstebro - Murerfirmaet Bjarne Ørts & Co. AIS,
Vemb - antaget med bronze, Dan Lund Sørensen, Vinderup - N.C. Ransborgs Eftf. AIS, Egebjerg - antaget med bronze.

3F HoLstebro 7



Din pensionsordning i PensionDan

mark er ikke kun en opsparing til

pension. Du har også forsikringer, der

sikrer dig økonomisk tryghed i ar

bejdslivet. Du er forsikret ved:

- dødsfald
førtidspension
kritisk sygdom
fleksjob

ressourceforløb.

. ri...

Møde om &
Afdelingen har afholdt
medlemsmøde d. 11. marts
om den nye ferielov.

Hanne Gram og Hans Daugaard
fra forbundet gennemgik loven for
de over 100 fremmødte. Det var
en rigtig god aften, hvor alle kunne
spørge ind til de nye regler.

Se mere om den nye ferielov på
www.3f.dk eller

P pension.dk kan du også se, hvor

meget du i alt har sparet op, og hvor

meget du vil f udbetalt, nr du gr

p pension. Du er ogs altid velkom

men til at ringe til PensionDanmarks
medlemsrdgivning p 7012 1330

alle hverdage kl. 8-21.

Pension
Husk, du har forsikringer
i din pensionsordning

Forsikringerne passer til de flestes be

hov, men er der sket større ændrin

ger i dit liv, kan det være en god idé

at tjekke dem. Fx hvis du for nylig er

blevet gift eller skilt, har fet børn el

ler er blevet boligejer. P PensionDan

marks hjemmeside - pension.dk - kan

du logge ind og se, hvordan du er for

sikret i pensionsordningen. Og du kan

nemt hæve eller nedsætte beløbet p
forsikringerne.

kontakt afd, på tlf. 7030087(..,

8 3F HoLstebro



G RILLPAKKE
Er I trætte af selv at
medbringe madkurven — er
der mulighed for at købe
billetter til grilipakker i din
afdeling til en ganske lille
pris, så du kun selv skal
sørge for service.
Drikkevarer kan købes i
parken.

i grilipakke (pr.
person) består af:

- Salat
- i flutes
- i oksebøf
- i kyllingefilét
- i frankfurter

Pris: kr. 60,-

Ved køb af grilipakker er
der gratis pølser og brød til
børnene.

Bemærk: køb af
grilipakker sker ved
personlig henvendelse og
ved betaling i din 3F
afdeling senest den
7. juni 2019.

Voksen kr. 135
Børn kr. 90

TIL OPSLAGSTAVLEN

4-

Pr
Fællesaktivitet

Hold en aften fri og tag familien
med en tur i Jyllands Park Zoo

3F Midtjylland, 3F Holstebro,
3F Ringkøbing-Skjern, inviterer medlemmer
med familie (børn/børnebørn/oldebørn) til en
hyggelig aften i Jyllands Park Zoo

Fredag den 14. juni 2019
fra kl. 17 til kl. 21.

3F afdelingerne har lejet hele parken, s der er
fri entré.

I parken findes der udover mange forskellige
dyr også over 350 overdækkede siddepladser,
hvor man kan spise sin medbragte mad, eller
bruge de mange grill der star opstillet til fri
afbenyttelse.

Køb sæson kort på aftenen og få
dem til specialpris:

OBS! Gælder kun denne aften

_—

3F Holstebro
3F Midtjylland
3F Ringkøbing-Skjern

- med hjerte og fornuft

70 300 870
70 300 868
70 300 874

Husk at

medbringe

service

3F HoLstebro 9



AnmeLdeLse af arbejdsskader
Selv om der hver dag arbejdes hårdt

ude p virksomhederne for at undgå

at der sker arbejdsulykker og skader
kommer mange fortsat til skade p de
res arbejde. Ofte er man som tilskade
kommen i tvivl om hvordan man skal
forholde sig til det, nr uheldet er ude.
Her er derfor en lille guide til hvordan

du skal forholde dig, hvis du bliver ramt

af en arbejdsulykke eller en erhvervs

sygdom.

Arbejdsulykker:
En arbejdsulykke er en pludselig op
stået hændelse p arbejdspladsen hvor
der sker en personskade. Hændelsen er
sket pludselig eller inden for 5 dage.

Hvis du kommer ud for en ulykke

p din arbejdsplads, er det arbejdsgi
ver der skal anmelde ulykken. Det skal
de gøre inden for 9 dage efter det er

sket. Det kræver jo at arbejdsgiver er
bekendt med at der er sket en ulykke,
hvorfor det er vigtigt at du som tilska
dekommen gør arbejdsgiver opmærk
som p det. Du bør også bede arbejds
giver om at anmelde ulykken — og ikke
forlade dig p, at det nok sker af sig
selv. For at sikre dig at der er sket an
meldelse af ulykken, skal du bede ar
bejdsgiver om at f en kopi af kvitte
ringen som anmeldelsen. Du skal også
sikre dig at arbejdsgiver har påført
navnet p deres forsikringsselskab p
anmeldelsen, samt at den generelt er
anmeldt korrekt. Man skal med andre
ord som tilskadekommen, selv være
opmærksom p om der er sket anmel
delse i sagen. Er du i tvivl kontakter du
afdelingen og fr anmeldelsen kigget
igennem.

Nogle gange oplever vi, at arbejds
givere ikke anmelder arbejdsulykker,
fordi det ikke har medført sygefravær.
Det kan der være flere grunde til. Ofte
handler det om at virksomheden gerne
vil holde antallet af anmeldte arbejds
ulykker nede, for at kunne bryste sig at
et lavt antal arbejdsulykker. Vi har i den
forbindelse set eksempler p, at med
arbejdere er blevet bedt om at møde
ind p arbejde dagen efter ulykken og
enten foretage sig noget helt andet end

de plejer, eller i de mest grelle tilfælde
sidde i kantinen, blot for at det ikke skal

medføre registreret fravær. Hovedreg

len er dog, at kan man ikke udføre det
arbejde man plejer p grund af skaden,

s er der tale om en ulykke og man kan

ikke hverken undlade at anmelde det
eller dække sig ind under at der ikke
har været sygefravær.

Skulle man være udsat for at ar
bejdsgiver afviser at anmelde en ar
bejdsulykke, bør du kontakte os i afde
lingen, s vi kan hjælpe dig.

Nr en arbejdsulykke anmeldes,

havner anmeldelsen i første omgang
hos arbejdsgivers forsikringsselskab.

Er der mistanke eller risiko for at ulyk

ken vil medføre et varigt mèn, over-
sendes den fra forsikringsselskabet

til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,

der vil behandle sagen. Man skal altså
være opmærksom p breve fra forsik

ringsselskabet, da de nogle gange vur
derer at der ikke er varigt mèn selv om
man fortsat er syg — og dermed hen-

lægger sagen.

Anmeldelse af
erhvervssygdomme
En erhvervssygdom er sygdom / skade
der er opstet efter at man har været
udsat for en påvirkning i mere end 5
dage. Det er også det vi i daglig tale

kalder for “slid-skader”. Ofte er der tale

om lang tids påvirkning — nogle gange
mange r.

Det er lægen — enten egen læge eller

en speciallæge man bliver undersøgt
hos, der anmelder erhvervssygdomme.
Det gør de p samme mde som ar-

bejdsgiveren anmelder ulykker — dog
med den forskel at en anmeldelse at en
erhvervssygdom bliver sendt direkte
til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
og dermed ikke skal forbi forsikrings
selskabet.

Lægerne kan anmelde alene p mis
tanke om, at det er arbejdet der har
været rsag til sygdommen — det behø
ver altsg ikke at være bevist fra starten
at det er arbejdets skyld.

Vi anbefaler altid vores medlemmer,
at de nr de fr anmeldt en erhvervs
sygdom, også beder egen læge om en
henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik.
Arbejdsmedicinsk Klinik foretager en
udredning af dig, hvor de kortlægger

de belastninger og perioder du har
været udsat for belastninger. En be
skrivelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik er

en vigtig brik i behandlingen at en er
hverssygdomssag, hvorfor det er godt
at man allerede fra sagens start, fr

udfort denne udredning.
I 3F Holstebro hjælper vi dig gerne

med din arbejdsskadesag. Arbejdsska
desystemet er komplekst og kan være
vanskeligt at navigere rundt i p egen

hånd. Er du medlem af den faglige del
i 3F Holstebro p tidspunktet hvor du
kommer til skade p dit arbejde eller
fr en erhvervssygdom, s kontakt en
delig afdelingen. Det er oftest lettere at
vi hjælper dig med sagen fra begyndel

sen, frem for senere i forløbet.
Har du spørgsmål, s tøv endelig

ikke med at kontakte os.

f4eritta Bjerregaard
Socialrådgiver
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Om Lidt er det sommer
og dermed tid for mange unge i et fritidsjob

Som merferietid er for mange unge
muligheden for et sommerferie-
job, og dermed også starten på ar
bejdslivet. Et arbejdsliv der for de
res vedkommende kan strække sig
over de næste Ca. 55 år.

Nr man ser 55 r frem i tiden, er det
meget lang tid.

Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle
— forældre — pårørende — venner — ar
bejdsgivere — kunder — og alle andre, i
fællesskab, hjælper de unge med at f
en rigtig god start p deres arbejdsliv.

De unge i fritidsjob har ikke den sam
me erfaring som fastansatte, derfor vil
der naturligvis opstå situationer hvor
den unge kan virke usikker.

Jeg har været ude p skoler og for
tælle om det danske arbejdsmarked og
har hørt unge fortælle om hvordan de
bliver behandlet i deres fritidsjob — der
er plads til forbedringer.

Jeg har også været med Jobpatrul
jen i 3 dage sidste sommer, og det er
bl.a. historierne fra skolebesøgene og
Jobpatruljen der fr mig til at lave dette
ind læg

Skæld ikke de unge ud når:
- Der er kø ved kassen
- Din yndlings is er udsolgt
- Dankortterminalen er nede
- Der er i times ventetid på din mad
- Eller når

Giv de unge et smil, vær venlig, hjælp
som, overbærende, eller hvad der nu
skal til for at give de unge en god dag,
og en god start p arbejdslivet.

Vi kan også fortælle de unge om
fagforeningen, og den hjælp de kan
f ved at melde sig ind i en fagfor
ening, feks, løncheck — fr jeg den
rigtige løn og er jeg berettiget til til
læg. Hjælp til at gennemg ansættel
seskontrakten. Hvad med feriepenge?
I 3F Holstebro koster det kr. 30,- pr.
måned for en ung under 18 r i fritids
job at være medlem. Det svarer til Ca.
1/2 timeløn for en ung.

Med venlige hilsner
Hanne Christensen

3F Holstebro 11
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L1) AMR

V arbejder for dt arbejdsmIjo

MiLjø-
udvalget
Den 23. august 2019, skyder 3F
Holstebro officielt Arbejdsmiljøre

præsentanternes r i gang med et
brag at en oplevelse.

Der er fagligt indhold, lidt til ga
nen og lidt til ørene, skruet sådan
sammen at der er god plads til at
hygge sammen, tale sammen,
være sammen, med godt humør
under hele aftenen.

Alle Arbejdsmiljørepræsentanter
i 3f Holstebro inviteres fredag den

23. august 2019 kl. 17.00 til ca.
24.00. til en aften med hygge og
sammenhold.

Ulla Sørensen forbundet har
ansvaret for arbejdsmiljøet, hun
starter op med en peptalk og no

get faglig bord aktivitet, hvor efter
Bente Rosenklint, underviser p
grunduddannelserne, giver hendes

indslag p godt og ondt om det at
være AMR.

Der serveres helstegt pattegris,

med fadøl, og god musiks under
holdning af Per Monnerup.

Undervejs vil der være sm og
store overraskelser.

3F Holstebro Miljoudvalg glæder

os til at være sammen med jer alle,

s skriv denne dato i kalenderen,
der vil komme en personlig indby
delse til alle AMR

Jan Ramsgaard

‘9

)

A-kassen overtager kontakt
med Ledige i nyt forsøg

Forsøgsordningen udspringer af af
talen om Forenklet Beskæftigelses
indsats, som et bredt flertal i Folke
tinget indgik i august sidste r, og
løber over 4 r.

En af de største ændringer i den
nye ordning som træder i kraft den
1. januar 2020 er, at udvalgte a
kasser efter ansøgning, overtager
kontakten med ledige i opsigelsespe
rioden samt de tørste 3 måneder af
ledigheden.

heldige, og bliver en af de udvalgte

a-kasser som skal deltage i projek

tet. Det bliver helt sikkert et spæn
dende projekt som vi ser meget frem

til at deltage i, og vi er helt sikker

p, at det vil forløbe rigtig godt, da vi
tror p, at vi kender vores medlem

mer bedre end jobcentrene. Samti
dig har vi stor kendskab og kontakt
til arbejdsmarkedet i området, som
er til gavn for vores medlemmer.

i i Holstebro været Lotte Rom Klemensen
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FÅ MÅLT DIN BODY-AGE
Har du en sundhedsordning i PensionDanmark, kan du tage en
gratis sundhedstest og f målt din body-age.

Efter testen kan du f hjælp via sundhedsordningens mange
tilbud. Du kan fx f behandlinger hos en fysioterapeut, kiro

praktor eller massør. Har
du problemer med rygning,
overvægt eller stress, bliver
du tilbudt en fortrolig sam
tale med en sygeplejerske i
PensionDanmarks sundheds-
team.

Tag testen ved at logge ind
p pension.dk. Det tager Ca.
5-10 minutter. Du kan også
læse mere om mulighederne
i din sundhedsordning p
pension .d k/sundhed.

Oversigt over indsendeLse af
ydeLseskort resten af 2019

• Maj Indsendelse fra den 22. maj Til rådighed 29. maj
• Juni Indsendelse fra den 21. juni Til rådighed 28. juni
• Juli Indsendelse fra den 24. juli Til rådighed 31. juli
• August Indsendelse fra den 23. august Til rådighed 30. august
• September Indsendelse fra den 23. september Til rådighed 30. september
• Oktober Indsendelse fra den 22. november Til rådighed 29. november
• December Indsendelse fra den 19. december Til rådighed 30. december

Kort der indsendes til tiden, kommer til udbetaling den sidste hverdag i en måned.
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Vi fr en del henvendelser om bøder
ved parkering af lastbiler, og jeg vil

med det samme sl fast at det er ikke

noget som vi i overenskomsterne er
dækket af. Hvis du som chauffør fr en

parkeringsbøde, er det noget som du

selv skal betale. Det er ikke fordi det er
retfærdigt, men fordi at det er den der

henstiller køretøjet som fr boden.

Jeg kan ikke se det rimelige i at en

chauffør af f.eks. en sværvognstrans

port hvor der er begrænset muligheder

for parkering skal vågne op til en bøde
fordi hans køretid rendte ud. Alle skal

bruge deres køretid fuldt ud og selv

følgelig afholde deres hvil et sted hvor

der er mulighed for et bad og et måltid

mad. Der er, som alle ved, endnu ikke

taget hånd om at f udvidet alle de ek

sisterende parkeringsanlæg.

Min opfodring til jer alle skal være,

tag en snak med jeres tillidsmand el

ler jeres vognsmand og fr det snakket

igennem. Det er ikke rimeligt at han
maske tvinger jer til at bruge al jeres

køretid og I bagefter s kan f lov til at

betale en parkeringsbøde for at holde
nattehvi I.

0

Altsa:
Parker kun der hvor det er tilladt for

lastbiler at holde.
Parker kun i omrder hvor det er tilladt.

Det er blevet forbudt i mange byer ef

terhnden.
Parker altid indenfor “de hvide streger”.

Ja man skulle ikke tro det, men det fr

man også en” hilsen” p.

Transportgruppen

Gorm Max Tommerup

Torsdag den 5. september
2019 fra kl. 800 til 18.00,
fremviser 3F Holstebro visuelt alle de

uddannelser der har tilknytning til en

at de 6 faglige grupper som Fælles

Faglige Forbund består af.

Grupperne vil være repræsenteret

ved Industrigruppen, Fællesservice,

Transportgruppen, Byggegruppen,

grøn gruppe og Offentlig gruppe.

9 og 10 klasses elever fra folkesko

lerne i Holstebro og Struer kommune,
samt Friskolerne, fterskolerne og
sprogskolen, inviteres til uddannelses

SkilIs. De vil f en uforglemmelig dag,

hvor de vil f brug for de 3 sanser, at
røre, at føle og at mærke. De unge

mennesker skal selv være en del af

fremvisningen ved at de selv kan ar

bejde med de forskellige brancher. P

den mde finder de unge ud af hvad

3F kan tilbyde at forskellige uddan

n else r.
Der opstilles 6 telte p den store

grønne plæne ned mod søen. Her vil

de visuelle uddannelses tiltag foregå.

Unge mennesker fra de tekniske sko

ler, der i øjeblikket er ved at tage ud

dannelsen vil st og vise hvad uddan
nelserne gr ud p og hvad de laver.

De tekniske skoler vil have stande i

3F huset, således der bliver mulighed

for at elever og lærer kan hente den

nødvendige viden og materialer om-

kring uddannelserne som de foregår

p de tekniske skoler.
Udover de unge mennesker vil vi

gerne at alle der arbejder ude p alle
virksomhederne, kommer forbi og ser

hvad der er muligt at f af erhvervsud

dannelse, kontraktuddannelser samt

andre kortere uddannelser.
3F Holstebro er vært ved et lille

traktement til at g hjem p.
Det bliver en rigtig god dag, s sæt

denne dato ind i jeres kalender og
kom forbi og bliv inspireret.

Solvej - Gorm - Jan

Parkering af LastbiLei,

UddanneLses Sk1LLs 2019

i 3F HoLstebro
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3F Holstebro

: Minutter omregnet tit decimaLer
I

Nr du udfylder dit dagpengekort eller efterlønskort skal minutterne skrives
i 100 dele (decimaler)

I I
I

6 timer og 40 minutter skrives som: 6,66
7 timer og 20 minutter skrives som: 7,33
7 timer og 25 minutter skrives som: 7,42 I
Minut talDecimal tal Minut talDecimal tal Minuttal Decimal tal
1 min 0,02 20 min 0,33 40 min 0,66

I
2 min 0,03 21 min 0,35 41 min 0,68
3 min 0,05 22 min 0,37 42 min 0,70
4 min 0,07 23 min 0,38 43 min 0,72

I
min 0,08 24 min 0,40 44 min 0,73

6 min 0,10 25 min 0,42 45 min 0,75
7 min 0,12 26 min 0,43 46 min 0,77

I
8 min 0,13 27 min 0,45 47 min 0,78
g min 0,15 28 min 0,47 48 min 0,80

I 29 min 0,48 49 min 0,82

I
10 min 0,17 30 min 0,50 50 min 0,83
11 min 0,18 31 min 0,52 51 min 0,85
12 min 0,20 32 min 0,53 52 min 0,87

I
13 min 0,22 33 min 0,55 53 min 0,88
14. min 0,23 34 min 0,57 54 min 0,90
15 min 0,25 35 min 0,58 55 min 0,92

I
16 min 0,27 36 min 0,60 56 min 0,93
17 min 0,28 37 min 0,62 57 min 0,95

I 18 min 0,30 38 min 0,63 58 min 0,97

I
19 min 0,32 39 min 0,65 59 min 0,98

60 min 1,00 I
I. — — — — — — — — — — — — — — — —

Jeg er blevet

LEDIG
— hvad gør jeg så?

Er du kommet i den uheldige
situation, at du er blevet ledig
— så følger her hvad du skal
gøre.

PA DIN FØRSTE LEDIGE DAG
skal du tilmelde dig til dit
Jobcentret som ledig — dette gør
du elektronisk via www.jobnet.
dk, hvor du bruger NemID og
derefter blot følger menuen.

Det er også her du starter op
på dit CV — på forsiden af “Min
side” på Jobnet. dk vælger du
fane nummer 2 fra venstre
øverst på siden og her har du
adgang til dit CV og din Joblog

DU SKAL HEREFTER
indsende din ledighedserklæ
ring (Ansøgning om dagpenge
for lønmodtagere) elektronisk
via www.mit3f.dk til Arbejdsløs
hedskassen

Hvis du hellere vil møde op i
afdelingen er du naturligvis
også velkommen til det — husk
at medbringe NemID.

En dag eller to efter du er til
meldt som ledig, vil du modtage
en SMS og en mail hvor du bli
ver bedt om at booke en samta
le til godkendelse af CV og den
lovpligtige vejledningssamtale

Er du i tvivl om noget omkring
din ledighed er du velkommen
til at kontakte afdelingen.

Arbejde i udlandet
- Kontakt din a-kasse
Nr du rejser til et andet land for at arbejde, s kontakt din
a-kasse, inden du tager afsted. Det gælder, uanset hvor du rej
ser hen. Der er forskellige regler for medlemskab af a-kassen.
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ReLuradresse: 3F Ho[sLebro, Tujavej 20, 7500 HoLsLebro DANMARK

)Gratis

retshjæLp

_____

På kontorerne i 3F afdelingerne i
Midt- og Vestjylland tilbydes gratis
retshjælp til alle.

• Det er ganske gratis

• Ingen sager er for små

• Besvarelse af generelle spørgsmål

• Rådgivning i konkrete situationer

Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer,

for eksempeL: FamiLieret - Forbrugerret - Kontraktret - SociaLret -

Lejeret - Andre retsområder.

Tidsbestilling nødvendig.
Retshjælpen kan bestilles på følgende dage:

3F Holstebro — Torsdage i Lige uger J 3F Ringkøbing-Skjern — Mandage i

kL. 16.00 — 18.00. Lige uger kL. 16.00 — 18.00.

Tujavej 20, HoLstebro. I ByskelLet 33, Ringkøbing.
TidsbestiLLing på tLf.: 70 300 870.

i
TidsbestilLing på tlf.: 70 300 874.

3F MidtjylLand — Hver torsdag 3F Vest — Mandage i ulige uger
kL. 15.30 - 18.00. kl. 16.00 — 18.00.
Birk Centerpark 4, Herning. Storegade 23, Lemvig.

TidsbestiLLing på tLf..: 70 300 868. I TidsbestilLing på tlf.: 70 300 872.


