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Under www.mit3fdk finder du Danmarks største og
bedste jobdatabase også kaldet 3F Jobformidling.
Du finder den under “min jobsøgning”
når du logger på www.mit3f.dk.
3F JobformidLing er både for ledig
og folk i arbejde, og viser hvilke job
der er opslået indenfor dit fag
i hele landet.

-

ÅBNINGSTIDER
Holstebro
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12,00
Struer
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lukket
Lukket
Lukket
10.00-17.00
Lukket

Herning
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lukket
10.00-16.00
Lukket
10.00-17.00
Lukket

Telefontider
på’7O 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

Under 3FJobformidling er det muligt, at
oprette jobagenter (faste søgninger).
Med en jobagent får du jobannoncer
direkte ind i din indbakke, hver gang
der opslås et nyt job som matcher
din jobagent.
Der er udarbejdet pjecer til 3F JobformidLing og
jobagenter som kan afhentes i afdelingen.

FERIELUKNING
Kontorerne i henholdsvis
Struer og Herning holder
ferielukket i ugerne 29-33
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Formandens
I skrivende stund, mandag d. 23.
marts, står vi i en meget usædvanlig
situation. Ikke kun i afdelingen, men i
Danmark, Europa og resten af verden.
Mange steder har man helt lukket
virksomheder, mens man andre ste
der er gået ned på halv kraft.
Der bliver løbende lavet aftaler for
at kunne sende medarbejder hjemme
på dagpenge uden at der skal betales
G-dage.
Derudover er der indgået en
3-parts aftale som en del af vores
medlemmer er hjemsendt under. Her
gælder det at virksomheden sender
medarbejderne hjem med fuld løn,
og de kan så få refunderet det meste
af det udbetalte beløb.
Vi kan nu efter 12 dage se at vi har
fået Ca. 250 nye ledige medlemmer
og der er sendt Ca. 150 medlemmer

hjem på 3-parts aftalen. Det tal tror
vi, vil fortsætte med at stige.
Da denne situation berører alle vo
res medlemmer, har vi valgt at holde
hovedkontoret i Holstebro åben som
normalt, så vores medlemmer kan få
lOO% service i denne svære situation.
Vi har 17 medarbejdere der arbejder
hjemmefra, mens 12 sidder på konto
ret i Holstebro. Alle kan kontaktes pr.
telefon eller e-mail, og vi bestræber
os på at man får svar samme dag.
Alle vores direkte numre fremgår
af vores lommebog som er uddelt, og
vi har ligeledes lagt dem op på vores
hjemmeside og på vores Facebook
side.
Vi lægger nogle billeder ud i dette
nummer, af vores ansatte der sidder
der hjemme og arbejder på mail og
mobil, til gavn for alle medlemmer.

Generalforsamlingen i afdelingen
blev udskudt d. 25. marts til senere
afholdelse. Vi lægger den nu ijuni
måned (se andet sted i bladet) og
håber på at den så kan afholdes.
Dette med forbehold, hvis krisen
stadig lægger sin klamme hånd over
Danmark.
Vi har 2 forskellige arrangementer i
dette blad. Det gælder også for dem
at det evt, kan blive udsat/aflyst.
Ellers er foråret på vej og de gode
varmeg rader er lige om hjørnet.
Husk nu at passe godt på jer seLv
og jeres familier.
Flemming T Sørensen,
formand 3F Holstebro

Corona:

*

Vi Løber så hurtigt, vi kan for at
hjæLpe dig med dit spørgsmål
og besvare opkaLd dog kan
vi ikke undgå ventetid og kø.
—

Klik dig ind på

www.3f.dklholstebro

Vi håber på din forståelse i
den ekstraordinære situation.

3F

Gor dig trrke,o
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Fra det grønne område

L

På det grønne område har der i 3F Hol
stebros pastorat på det seneste været
en del lønsager, feriepengesager og
LG-sager. I lønsagerne er det spræng
ende punkt næsten altid om timeregi
streringerne i lommebogen er udfyldt
korrekt. Er de ikke det, vil det i nogle
tilfælde desværre blive påstand mod
påstand mht. antal timer, samt de tilhø
rende tillæg. For nyligt måtte jeg indgå
forlig i en elevsag på grundlag af en
ufuldstændig udfyldt lommebog. Men
på trods af forliget blev det alligevel til
en efterbetaling til land brugseleven på
hele 25.500 kr.
I ndbetaler din arbejdsgiver ikke
dine optjente feriepenge til tiden vil
du kort tid efter modtage et brev fra
feriekonto mht. den manglende ind
betaling. Når du får det brev, er det

vigtigt du kontakter din fagforening.
Den type sager har vi mange af og
vi fører dem både hurtig og profes
sionelt. LG-sagerne, altså hvis din
arbejdsgiver går konkurs er lidt det
samme, men her er det dog også vig
tigt du agerer hurtig, da der er en tidsfrist på inddrivelsen af de manglende
løn kroner, feriepenge og pension ved
disse sager.
Uddannelsescenter Holstebro har
desværre valgt at nedlægge deres
grønne linje. Det er for mig alligevel en
hel uforståelig beslutning på trods af
den fortiden lave tilslutning til de ud
dannelser på UCH. Jeg er sikker på den
graf nok skulle ændre sig igen. Vi lever
i et område at landet med masser af
gode grønne johs indenfor anlægs
gartnerbranchen, skovbrug, gartneri og
ikke mindst i landbruget. Samfundet
vil gerne have de intelligente hænder i
gang med en uddannelse hurtigst mu
ligtog med denne nedlukning bliver det
nu meget mere besværligt for de unge
mennesker her på egnen der har lysten
til at starte op på en grøn uddannelse
lige efter folkeskolen. Nu vil den nær
meste skole tit de fag være Jordbrugets
Uddannelsescenter der ligger i Beder

syd for Århus. Når det så er sagt vil jeg
sige at landbrugserhvervet der higer
efter arbejdskraft, også skal gribe lidt i
egen barm. Det var landbrugseteverne
der fyldte mest og var grundstammen
på UCH grønne linje, men dervaren
tendens til at mange af de elever fra
området desværre blev sendt forbi Hol
stebro for at støtte landbrugets egen
skole ved Viborg.
I skrivende stund ervi nu blevet præ
senteret for forligsmandens skitse og
på trods at Corona krisen, samt en be
folkning i mere eller mindre undtagel
sestilstand bliver vores overenskomster
nu sendt til afstemning. I den grønne
gruppe er der også overenskomster til
afstemning. Der har været næsten fuld
opbakning over hele linjen til vores for
handlere og de har gjort et virkelig godt
stykke arbejde tit gavn for vores grønne
medlemmer. Der er lavet fine aftaler i
alle overenskomster med vægt på de
bløde værdier, forhøjelse af løntillæg for
lørdagsarbejde på mejerioverenskom
sten og en permanent aftale onikring
flextids aftalen på anlægsgartnerornrå
det mv. Fælles for alle aftaler økonomisk
er at de følger den ramme der er aftalt i
transportgruppens fællesoverenskomst.
I overenskomstperioden stiger timeløn
nen med 9,55 kr. og fritvalgskontoen
med 3%. Jeg synes det er for lidt, men
jeg ved vores forhandlere har gjort hvad
de kunne ud fra de rammer de havde
til rådighed. Min anbefaling til etja er
lidt ambivalent. Jeg er generelt tilfreds
med vores resultater på de grønne
overenskomster, men mener samtidig
også vores kollegaer i de andre grup
per har fået meget mindre end de gik
efter. Transportgruppen fik ikke deres
værn mod 0 timers kontrakterne med.
Byggegruppen fik ikke hævet deres
mindsteløn betragtelig og en industrimedarbejder på laveste sats kan sta
digvæk ikke tjene nok til en berettigelse
for at få den højeste dag pengesats ved
ledighed. Jeg ved endnu ikke om I har
stemt ved dette blads udgivelse, men
jeg håber I ALLE, der nu er stemmebe
rettiget, har gjort jeres pligt og stemt.
Det er vores fag og det er os, der ejer
overenskomsten sammen med vores
arbejdsgivere.
Enig eller uenig så fortjener den dan
ske model den respekt.
Villiam Andersen
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Corona-krisen:

Hvis du er ledig
eller bliver ledig?

-

Er du i tvivl om, hvordan du er stilLet, hvis
du er Ledig, bLiver sendt hjem eller fyret
i forbindelse med Corona-krisen? Her får
du et overblik over, hvad der gælder.

3
—

—

—

Find svar på 3f.dklcorona

Faglig FIIs
Akasse

—

—

—

—

—

Tjek din
lonseddel
Du skal stadig huske at
tjekke din (ønseddel hver
måned, også selv om
den kommer i din e-boks.
Det er vigtigt, at den er
korrekt. Er du i tvivl, så
kontakt afdelingen for at
få den gennemgået.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Mit3F og
digital post
Hvis du har brug for at
kommunikere sikkert
med os, så skal du
benytte henvendelser
inde i Mit3F. Det er også
altid her, vi svarer på
dine maits til os.

—

—

—

—

—
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—

—
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TIL OPSLAGSTAVLEN

p

Fællesaktivitet

i

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 (hjemmeboende børn) til en
hyggelig aften i Jyllands Park Zoo.

Fredag den 19. juni 2020
fra kl. 17 til kl. 21.

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

3F afdelingerne har lejet hele parken, s der er
fri entré.
Oplev over 700 forskellige dyr og fugle fra
alverdens lande lige fra sm mus og til store
giraffer, og specielt indrettet til børnene, er der
legegrde med dyrebørn og meget andet.

—

i grilipakke (pr.
person) består af:
Salat
i flutes
i oksebøf
i kyllingefilét
i frankfurter
Pris: kr. 60,-

-

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 står opstillet til fri
afbenyttelse.

L

Betaling af grilipakker skal ske senest
den 12. juni 2020 til 3F Holstebro

HUSK! Tilmelding skal ske til din 3F afdeling
senest den 12. juni 2020 til:

-

-

3F Holstebro

70 300 870

-

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

Bemærk: køb af
grillpakker sker ved
personlig henvendelse og
ved betaling i din 3F
afdeling senest den
12. juni 2020,

6

Der er muligt at købe rskort til en favorabel
pris p dagen.
Årskort:
Voksne: 150 kr.
Børn: 100 kr.
Købes i entreen
service
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FLEKSJOBBERE
skal selvfølgelig være
medlem af en fagforening

Gennem årerne har jeg hørt mange
historier om fleksjobvisiterede der ikke
mener at de behøver at være medlem
af en fagforening. En konklusion de
nogle gange selv er kommet frem til,
og andre gange er det et resultat af
en ikke så tydelig vejledning fra det
kommunale system. I nogle tilfælde
kommer det at, at man som heks
jobberjo ikke længere er medlem af
a-kassen, og man får sig ved et uheld
meldt ud at både a-kassen og den
faglige del i nogle tilfælde med ret
store konsekvenser til følge.
Selvfølgelig skal fleksjobberne
være medlem af fagforeningen!
Når man træder ud på arbejdsmar
kedet som fleksjobber og bliver ansat
i en virksomhed, er man ansat under
de sammen vilkår soni kollegaerne på
arbejdspladsen. Og opstår der proble
mer har man derfor også, ligesom de
andre kollegaer, behov for at bruge
sin faglige organisation. Der kan hos
fleksjobbere også opstå problemer
med løn og ansættelsesvilkår. Nogle
tror fejlagtigt, atjobcentret kan hjælpe
dem i disse situationer. Det kan de
ikke!! Jobcentret står ganske rigtig for
at etablere selve fleksjobbet. Det vil
sige at de laver en aftale med arbejds
giver om at medlemmet er ansat som
fleksjobber. I den aftale er der beskre
vet hvilke skånebehov fleksjobberen
har, hvilket timetal og hvor høj en ef
fektivitet fleksjobberen kan arbejde
-
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med. Det er også kun de 3 dele som
kommunen efterfølgende vil kunne
bidrage til atjustere på. Den øvrige
del der omhandler ansættelsesvilkår,
løn mv. kan jobcentret ikke på nogen
måde gå ind i.
Lønnen for en fleksjobber aftales
mellem arbejdsgiver og arbejd stager.
Og der skal udarbejdes en ansæt
telseskontrakt, som ved alle andre
ansættelser. Det er her løn, pension
og alle de andre ansættelsesvilkår
beskrives og aftales. Lønnen skal
svare til den overenskomstmæssige
mindsteløn på området man ansæt
tes inden for. Det er som bekendt de
overenskomstbærende fagforeninger,
der forhandler lønnen på det danske
arbejdsmarked, og derfor også dem
som kan svare på, om det er den rig
tige løn man får. Det er også fagfor
eningen der kan se om de øvrige vilkår
i ansættelsen er korrekte herunder
om der f.eks. er indskrevet pension
i ansættelsesaftalen. Det er nemlig
ikke en selvfølge at fleksjobbere får
pension fra arbejdsgiver. Overholder
arbejdsgiver ikke de vilkår der er af
talt for ansættelsen, er det igen kun
fagforeningen der kan gøre noget ved
det.
I disse tider, hvor der bliver for
handlet overenskomster og hvor
der er risiko for at der opstår konflikt
og strejker, er det igen afgørende
for fleksjobbere at være medlem af
en fagforening. Altså en af de rig
tige Bliver arbejdspladsen omfat
tet at konflikt kan / må man ikke
arbejde. Medlemmer der er visiteret
til fleksjob skal i den sitUation have
kontliktunderstøttelse, på lige fod
med de øvrige medlemmer. Under
en konflikt udbetales der ikke løn fra
arbejdsgiver, og når man ikke får løn
—

fra arbejdsgiver kan man heller ikke få
flekslønstilskud fra kommunen. Det
kan siges meget klart; Fleksjobbere,
der er medlem af fagforeningen, kan
få konfliktunderstøttetse og er sikret
en indtægt i tilfælde af konflikt og
fleksjobbere som ikke er medlem at
en fagforening, eller som har valgt at
melde sig i en gul fagforening, vil ikke
kunne få hverken konfliktunderstøt
telse, flekslønstilskud eller ledigheds
ydelse under en konflikt. Det kan godt
gå hen og blive en meget dyr fornø
jelse
Når man er medlem at 3F Hol
stebro, får man desuden muligheder
for at få vejledning og hjælp at afde
lingens socialrådgiver, såfremt der
opstår problemer i samarbejdet med
jobcentret både som ledig og ansat,
sygdom under ansættelsen og meget
andet. Derudover har man mulighed
for at deltage i fællesskabet i vores
fleksjobklub hvor man kan netværke
med de andre fleksjobbere i afdelin
gen og få vigtig information om ret
tigheder og pligter, både som ansat
og ledig fleksjobber.
Fordelene hober sig op det er
spørgsmålet om man overhovedet
har råd til at lade være??
Heldigvis, så har vii vores afde
ing mange fleksjobvisiterede der er
medlemmer. Og antallet stiger støt.
Flere og flere opdager vigtigheden
at at sikre sig, når man er en del af
arbejdsmarkedet. Har du kendskab til
fleksjobbere som ikke er medlem, så
prik til dem og gør dem opmærksom
på hvor usikkert det er, og de mange
fordele der er i at organisere sig
også som fleksjobber.

—

-

—

-

Meritta Bjerregaard
Socialrådgiver
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12019 har afdeLingen haft følgende
50,60 og 65 årsjubilarer:
50 års jubilæum
Verner Brogaard
Kurt Christensen
Verner Nielsen
Kirsten Maja Viborg
Eva Emilie God balle
Hanne Bundgaard Nielsen
Henning Børge Lund
Kaj Bligaard-Christensen
Kaj Aage Iversen
Niels Jørgen Schou Nyborg
Bjarne Teddy Frost
Joen Hansen
60 års jubilæum
Henning Nakskov Nielsen
65 års jubilæum
Christian Thygesen Pedersen
De blev fejret ved en god middag i
afdelingens lokaler d. 3. marts 2020.

.2020,

kive CoLLege

Nyuddannede Hospitalsserviceassistenter fra Regionshospitalet Vest, Holstebro
Den 21. februar 2020 blev der afholdt dimension for 6 af vores nyuddannede hospitalsserviceassistenter på Skive College.
På billedet ses fra venstre Karin E. 5. Andersen, Hanne K. Carlsson, Lena B. Jakobsen, Ida K. Andersen, Hanne Hundebøl,
Susanne Damgaard sammen med faglig sekretær Gitte Hansen.

Nyuddannede gastronomer:
Bagerst fra venstre Nicholas Bissenbacker, Hotel Fjordgården. Christoffer Nørgaard, Cater Kokken. Anders Nielsen, Molskroen. Thomas Sørensen, Hotel Strandkroen. Underviser Ole Villadsen.
Forrest fra venstre Sabrina Albrektsen Ulfborg Gæstgivergård. Kathrine Hyldahl, Hotel Fjordgården, bronze. Phirnthong
Saisarang, Hotel Pinehus, sølv.

3F Holstebro. Nr.2.2020
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MURERSEN IORUDFLUGT
onsdag den 19. august 2020
Murerklubben har igen i år bevilget
tilskud til en udflugt for afdelingens
murerseniore med ledsager.
Turen går i år til Fiskerimuseet i
Esbjerg, hvor der også lige bliver tid
til at kigge på “Mennesker ved havet”
som er i museets nærhed. Efter et
par timers ophold i Esbjerg kører vi til
Enghavegårds Ost & Gårdbutik, hvor
der serveres tapas/buffet med ost
og hjemmelavet pålæg. Der vil også
være mulighed for at købe lidt at ste
dets produkter. Efter frokosten køres
der lidt rundt i området. Der serveres
buskaffe og rundstykker på turen
ud og buskafte med wienerbrød på
hjemturen.
Som tidligere, så er der også i år
deltagerbetaling. som vi har kunnet
holde nede på kr. 100,00 pr. person,
som opkræves i bussen.
Der vil MEGET kort før turen den 19.
august 2020 tilgå de tilmeldte besked
om opsamling mm.

3F.dk har fuld fokus
på Corona, trepart
og arbejdstiv
Fra forsiden at 3f.dk er der link til et
nyt område, der stiller skrapt på alt
om Coronavirus og arbejdsliv.
Her kan I og medlemmerne holde sig
orienteret om de hyppigst stillede
spørgsmål og svar.
Spørgsmålene er kategoriseret,
så det er mere overskueligt for
medlemmerne at finde relevante
svar.
På forsiden har vi ligeledes tilføjet
information om trepartsaftalen. Alle
siderne opdateres og udbygges
løbende.
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Hilsen turudvalget:
HC. Søndergård Tlf:
Hartvig Andersen Tlf:
Tlf:
Arne Rindom
Mogens Frankær Tlf:

20445585
20327775
21724402
21273950

august
Tilmelding senest fredag den 7.
870
300
70
tit:
kl. 12.00 tiL 3F Holstebro,
holstebro@3t.dk
eller afdelingens mail:
adresse,
Navn,
oplyse:
HUSK at
og deltagerantal.
nummer
tit,
mailadreSse,

LærLing eller elev:

Information omkring
din uddannelse og
corona-situationen
Danmark er lige nu i en situation, som desværre påvirker mange
på den ene eller anden måde. Mange eLever og Lærlinge vil i en
periode opleve usikkerhed i forhold til deres uddannelse. Vi har
samlet en række spørgsmål og svar, som kan give dig et overblik.

Find svar på 3f.dklcorona
Zi FagLigt FæItes
Li
Forbund
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! GENERALFORSAMLING!
13F HOLSTEBRO
Med forbehold for at Coronakrisen kræver endnu en udsættelse
I

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00 på
UCH, Døesvej 76, Blå indgang, 7500 Holstebro
Tilmelding til spisning kl. 18.00,
senest fredag d. 12. juni kl. 12.001 afdelingen.

I

I
I

Dagsorden:

I

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

I
I
I
I
I
i

I
I
I

Sørensen
Velkomst v/ Formand Flemming T.
Valg at2dirigenter
Konstatering at mødets lovlighed
Valg af stemmeudvalg
Sørensen
Bestyrelsens beretning vi Flemming T.
Regnskab tor 2019 vi Lilian Højbjerg
.

Indkomne forslag
VedtægtsændrInger

Personvalg
1.Valg at Formand,
Flemming T. Sørensen, modtager genvalg
10. Valg at bestyrelsesmedlemmer
gruppegeneralf0r5amg
1. Indstillet fra
suppleant
11 Valg at bilagskofltrOllør og
modtager genvalg
1. Bilagskofltrollør Sonja Poulsen,
ager g
2. Suppleant, Boje Johansen, mo
12. Valg at tanebærer og suppleant
genvalg
1. Gorm Max TommeruP, modtager
genvalg
2. Thorleif Kristensen, modtager
modtager genvalg
3. Suppleant, Simona Sørensen,

I
I
I

i

.

i
I
I

I
I

i
i
i
i

13. Valg at Revisor
1. På valg: RI
14. Evt.

i
I
—

—

—
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Tak for 32 fantastiske år
i Kvindeligt arbejderforbund og nu 3F

i
—I

i

i

‘I

Nu er tiden kommet til, at det er
min tur til at takke af. Jeg går på
efterløn 1. august.
Efter lidt ferie, vil jeg i juli kun
være på kontoret den sidste uge
før jeg stopper. Heldigvis er der
allerede nu fUndet en dygtig aflø
ser, nemlig Kirsten som I også kan
læse om her i bladet. Jeg er sik
ker på, at uddannelsesarbejdet vil
være i gode hænder hos hende.
Men hvor HAR jeg været privile
geret. Tænk at få lov til at beskæf
tige sig med de mest fantastiske
medlemmer i alle aldre. Fået lov
til at møde jer som ledige, sygemeldte i arbejde mv. I har lært mig
SÅ meget. Bedre uddannelse kan
man ikke få. Hver eneste spørgs
mål jeg har fået fra jer. har været
min løbende efteruddannelse.
For hver gang nogen spørger, skal
man jo sætte sig ind i noget nyt
og det skal man tage i mod som
en dyrebar gave.
Det stod ikke skrevet i stjer
nerne, at jeg lige skulle ende som
uddannelseskonsulent i 3F Hol
stebro. Da jeg gik ud af 8. klasse,
fik jeg denne afskedssalut med
fra min lærer: Anni du bliver aldrig
til noget som helst. Du vil aldrig
få en uddannelse, men i stedet få
en mand og masser af børn som
du så kan rende og passe op.II
Det var noget at en salut, som jeg
aldrig har glemt. Han sagde det
nok, fordi jeg ikke ville i realen.
Men når man kun er 14 år, rammer

det dybt. Vi var 9 søskende, født
på 11 år. Havde en dejlig opvækst,
men levede i meget små kår på
Fur. Vore forældre sled for at få
det hele til at hænge sammen.
Vi oplevede ofte, at der blev set
ned til os, fordi vi var så mange og
ikke lige havde det mest moderne
tøj på. Men vi fik mad, rent tøj og
kærlig omsorg og det er det vig
tigste. Min trang til at vise verden,
at alle skal behandles lige, blev
tændt der. Så det handlede om at
komme tidligt ud og tjene penge.
Min far ville gerne, vi skulle have
uddannelse, hvilket de fleste af os
også fik, bare først som voksen.
Så min baggrund ligner mange af
vore medlemmers.
I mange år gjorde jeg rent og
var utrolig stolt af det job. Samti
dig var jeg overbevist om, at jeg
lige også skulle frelse verden om
aftenen hml. Fandt ud af, at det
kan man ikke gøre alene, så det
fællesskab der er i fagbevægelsen,
var et nærliggende sted at gå hen.
11988 blev jeg ansat i Kvindeligt
arbejderforbund. Jeg var SÅ stolt
over at arbejde i verdens eneste
fagforening udelukkende for kvin
der. Vi satte virkelig dagsordenen i
forhold til ligebehandling, ligeløn,
familie og arbejdsliv. Vi var også
nogle af de første der begyndte
at lave uddannelse for vore med
lemmer. Altså hvor det var kvin
derne selv, der skulle definere
deres behov, I starten var det kun
ledige jeg skulle gøre noget for.
Senere udviklede jobbet sig til at
omfatte alle, også beskæftigede.
Undervejs tog jeg en uddannelse
som voksenunderviser på Skive
Seminarium. Sikke en udfordring.
Jeg havde aldrig prøvet at gå til
eksamen, men det gik og stolt var

jeg og har så i øvrigt suget alt til
mig sidenhen.
Senere kom der mange projek
ter på mange forskellige virksom
heder sammen med vore dygtige
tillidsrepræsentanter og dygtige
skønne kollegaer. Så spændende.
Jeg skylder alle stor tak.
Vi kom til at hedde 3F og selv
om tiden var til det og det var det
rigtige at gøre, ja så var det med
blødende hjerte, for det VAR en
anden dagsorden vi havde i KAD.
Men nu står vi med en stærk
fælles fagbevægelse som i den
grad gør en forskel for deres med
lemmer.
Undskyld alle gode kollegaer i
de andre fagforeninger, men det
ER altså altid 3F der går forrest.
Det ER 3F der sætter dagsordenen
og utrættelig kæmper for retten til
et ordentligt og værdigt arbejdsliv.
Jeg er SÅ stolt over at have
været en del af det og det er med
både sorg og glæde jeg må sige
farvel, men sådan er det jo nok for
alle der forlader arbejdsmarkedet,
fordi det er så stor en del af vores
liv.
Hvad nul Familien står øverst,
børn, børnebørn tid til mere
men der er stadig mange derude,
som ikke har nogen, de kan støtte
sig til, når livet er svært, så jeg
kommer ikke til at sidde hjemme
med hænderne i skødet. Der er
meget frivilligt arbejde som alle
kan beriget af og man kan selv
give noget tilbage at alt det gode
man selv har modtaget her i livet.
Men endnu engang tusind tak
til alle jeg har mødt på min vej, I er
SÅ fantastiske.
Anni Svinth
Uddannelseskonsulent
3F Holstebro.
-

-
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Jensens Bøfhus vil ikke
have overenskomst!

Efter at Palle Skov Jensen, kom i
modvind i kampen om “Jensen” nav
net, solgte han i 2018 Jensens Bøfhus
til nogen af Danmarks rigeste forretnin g s mæ n d.
De har nu fået kæden på fode igen,
men har alligevel valgt at opsige den
overenskomst, restauranterne har haft
i næsten 30 år.
Bøfkædens direktør Anders Niko
laisen siger at grunden til at de ikke vil
have overenskomst er at de ikke kan
blive enige med 3F om de ændringer
de vil have, men allerede længe inden
de havde fremsat deres ændrings
ønsker, havde de meldt sig ud af HO
RESTA, hvilket er første skridt, for at
komme ud af overenskomsten, så jeg
tvivler på at det nogensinde har været
deres mål at blive enige med 3F

Forhandlinger
Jensens Bøfhus og 3F har i flere må
neder forsøgt at nå til enighed om en
ny overenskomst for bøf kædens 700
medarbejdere. Direktør Anders Ni
kolaisen mener, at en timeløn på 152
kroner er for meget for en tjener og
han vil i stedet have samme overens
komst som restaurant Flammen.
Her er den væsentlige forskel, at
der i Flammens overenskomst ikke er
nogen tjener-funktion, men i stedet
en “enhedsmedarbejder”, fordi der på
Flammen ikke er bordservering, men
buffet.
3F holder fast i, at der er væsentlig
forskel på at udføre tjener-arbejde
og at rydde af efter en buffet. En en
hedsmedarbejder bliver aflønnet med
20 kroner mindre i timen end tjenerne
på Jensens Bøfhus. Til gengæld ville
køkken medarbejdere få en lønstig
ning på 4-5 kroner pr. time.
Forlig
3F er flere gange kommet med alter
native tilbud til en aftale, men det er
ikke lykkedes at blive enige.
Efter flere måneders forhandlinger
bad 3F om hjælp til at få mæg let mel-

lem de to parter, men selv ikke efter
en tur i Forhgsinstitutionen kunne der
opnås enighed.
Lock-out
Mandag 23. marts lock-outede Jen
sens Bøfhus alle medlemmer af 3F og
startede dermed konflikt i alle restau
ranterne, som sidste skridt mod at
komme ud af overenskomsten.
Det vil sige at efter d. 6 april erJen
sens Bøfhus ude af overenskomsten
og de lock-outede medarbejdere er
derefter uden arbejde, med mindre
Jensens Bøfhus holder ord og genan
sætter de påvirkede medarbejdere.
Blokade
Under normale omstændigheder
vil 3F lave blokade og demonstrere
foran restauranterne for at gøre
opmærksom på at bøfkæden ikke
længere vil være en del af aftalen
omkring løn og arbejdsvilkår, men
da det ikke er muligt i øjeblikket pga.
CQVID-19, går dagene sin gang,
uden vi er i stand til at gøre andet
end at opfordre til at hver enkelt vi
ser sin utilfredshed med deres valg,
ved at spise andre steder.

fflr%

Ny trepartsaftale
det betyder
den for dig
-

Du beholder dit arbejde og
sendes hjem med fuld løn

Regeringen har netop vedtaget en
aftale sammen med Lønmodtagerne
og arbejdsgiverne, som skal være med
til at afværge massive massefyringer.

,rnrn>
3F

Fagligt Fælles
Forbund
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Stater, hjmlper virknomheden
med at betale 75% af dir, Ion
(op til 23.000 kr.1

Virkooreheden betaler
25% af dir, en

Du giver afkald på
fem feriedage
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Fastholdelse og
opkvalificeringsforløb
til byggebranchen

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine
medarbejdere så har du mulighed for at sende dem på
faglig opkvalificering med 174,05 kr. i Lønkompensation
pr. time pr. medarbejder. FagLig onLine opkvalificering
hjemmefra.
-

-

Onlinekurserne er for ufaglærte og faglærte i bygge
branchen. Kurserne giver ved gennemførelse med test
et kursusbevis på lige fod med almindelige AMU-kurser.
AMU-Kurserne koster Ca. 124 kr. om dagen for arbejdsgi
veren, der også modtager de 174.05 kr. i timen pr. med
arbejder.
De almene kurser er gratis. Medarbejderen får sin aftalte
løn fra virksomheden.

Byggebranchens kurser finder du her:
https://www.bygud.dk/voksen-efteruddannelser/vinter
kurser/fjern undervisning /
Alle onlinekurser fordelt på brancher finder du her:
https://www.voksenuddannelse.dk/
uddannelsestyper#para7l2
Husk, at du kan tilmelde dig mailinglisten med vinterkur
ser og få løbende information om udbuddet af fjernun
dervisning. Du tilmelder dig her: Vinterkurser
For at kunne deltage skal medarbejderen have adgang
til internettet og have en e-mail adresse.

Kontakt de enkelte skoler ved praktiske spørgsmål som fx tilmelding og løntabsgodtgørelse.
Ved andre spørgsmål kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering der kan bistå med vejledning påjobservice
danmark@star.dk eller på telefon 72 20 03 50
Følgende samarbejder og bakker op om fjernundervisning som en mulighed for fastholdelse og opkvalificering at byggebranchen:

byari

3ii.
Fagligt Fælles Forbund
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FAGBEVÆGELSENS
HOVEDORGANISATION

cnn, Styreluen for Arbejdurnorked
og Rekruttering

—
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I N DUSTRIGRUPPEN

FÆLLES SERVICE

IndkaLder tiL

IndkaLder tiL

GRUPPEGENERALFORSAMLING

GRUPPEGENERALFORSAMLING

onsdag d. 17. juni kL. 17.00 på

onsdag d. 17. juni kL. 17.00 på

UCH Uddannelses Center Holstebro,
Døesvej 76, BLå indgang, 7500 Holstebro

UCH UddanneLses Center HoLstebro,
Døesvej 76, BLå indgang, 7500 HoLstebro

Ny uddannelseskonsutent

Mit navn er Kirsten Damgaard Høj.
Jeg er 63 år, gift med Frans og vi
bor et skønt sted på landet på en
gård i Håsum 12 km fra Vinderup.
Vores 4 børn er fløjet fra reden og
bor med deres kæreste/mand og
vores børnebørn, I min fritid er jeg
meget social og tit ved stranden
og sejler lidt kajak. I de sidste 12
år har jeg arbejdet med vejledning
og planlægning af uddannelser
for unge og haft samarbejde med

uddannelsesinstitutioner og prak
tikvirksomheder.
Siden 1. marts er jeg så heldig
at have været ansat i 3F, Holste
bro som uddannelseskonsulent.
Min opgave er at vejlede dig som
medlem om dine muligheder el
ler coache, hvis du f.eks. ønsker
efteruddannelse, sporskifte, AMU
kurser, FVU (forberedende voksen
undervisning) eLler OBU (ordblinde
undervisning). Sammen finder vi
en løsning, som passer lige netop
til dig.
Derudover vil jeg samarbejde
med og rådgive virksomheder om
deres uddannelses-kompetence
fonde, som f.eks. kan bruges i ned
gangstider for at undgå fyringer,
men også til almen opkvalificering
af medarbejderne. For mig er det
også vigtigt at have et tæt samar

bejde med uddannelsesinstitutio
nerne: UCH, VUC, AQF, Hernings
holm, Mercantec og Skive College
mfl. så de kan udbyde kurser, som
virksomhederne har brug for til
deres medarbejdere.
Jeg er så heldig at være i op
læring ved Anni Svinth, indtil hun
takker af i 3F. Det er fantastisk. Hun
bliver svær at komme efter, men
jeg vil gøre mit bedste for at prøve
at udfylde hendes fodspor.
Jeg håber på et rigtigt godt
samarbejde med alle både internt
og eksternt.
Med venlig hilsen
Kirsten Dam gaard Høj
Uddannelseskonsulent

Klik dig ind på www.3f.dklholstebro
3F HoLstebro. Nr.2.2020
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3F HOLSTEBRO
inviterer i Djurs Sommerland

DJURS
smmerIand

2/5, 3/5, 8/5, 9/5, 10/5, 16/5, 17/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5,
30/5, 31/5, 1/6, 5/6, 6/6, 7/6, 13/6, 14/6, 20/6 eller 21/6.
Fra den 3. marts sælges entrebilleffer til Djurs Sommerland hos:
— — —
3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro.
Max. 5 billeffer pr. medlem.

r

i

—
—

,,

tages forbe0C1f19

Der
for bniflg p.9•
—

—

._

— — — —

