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Gør som Victor – tag en
håndværkeruddannelse
I dette nummer af Faget, sætter vi fokus på uddannelse. Sommerens studietur er nemlig gået til
arbejdspladser i vores landsdel, der sætter uddannelse særlig højt på dagsordenen.
Du kan på Metals sider blandt andet møde Victor.
Han blev for nylig udlært som skibsmontør.
Kun 4 ud af 23 elever fra Victors folkeskoleklasse
valgte at tage en erhvervsuddannelse. Et ekstremt
lavt tal, som den maritime brancheorganisation i
Frederikshavn MARCOD gør noget for at ændre.
Via rotationsordningen har 21-årige Victor været
lærling to steder, nemlig hos Orskov, hvor han i
dag har fået arbejde – men også hos MAN Diesel
& Turbo.
Du kan også møde Florin fra Scandic Pelagic.
Han er fra Rumænien og har en håndværkeruddannelse med sig fra sit hjemland. Den bruger

han hver dag på sit arbejde på fiskefabrikken
i Skagen, og samtidig lærer han dansk. Det er
nemlig et tilbud arbejdsgiveren giver alle udlændinge. Læs også om den nye 2 årige FISHTECH
uddannelse på 3F-siderne.
Studieturen var også omkring SOSU Nord i Hjørring. En af de få – men vigtige – uddannelsesinstitutioner, der er er tilbage nord for Aalborg.
Her mødte vi tre piger, der alle er meget stolte af
deres uddannelse som social- og sundhedsassistent. Læs om besøget og hvorfor det er vigtigt at
kæmpe for uddannelsesstederne i vores landsdel
på FOAs sider.
På LOs sider kan du møde Michael Bue Nielsen,
der er ny formand for LO Vendsyssel. Velkommen
til Michael – og velkommen tilbage fra sommerferie til jer alle :-)

»Faget« Fælles fagblad . AUGUST 2018

3

3F

Frederikshavn

3F Hjemmeside: www.3f.dk/frederikshavn
Facebook: www.facebook/3ffrederikshavn

Telefon- og

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, Postboks 280, 9900 Frederikshavn
Telefon, faglig afdeling og A-kasse: 70 300 846

åbningstider i
3F Frederikshavn
Mandag: 09.00 – 16.00

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Tirsdag: 09.00 – 16.00
Onsdag: 09.00 – 16.00
Torsdag: 09.00 – 16.30

Når du ringer til
3F Frederikshavn

Fredag: 09.00 – 12.00

… er det Mette eller Lars,
du kommer i kontakt med.

A-kassen er lukket tirsdag
Mette Sørensen

Lars Vilsen

HUSK!
Læsø-kontoret er
lukket om fredagen

HUSK

at være opmærksom på:
•A
 t kontakte afdelingen, hvis du bliver bevilliget fleksjob eller
tilkendt førtidspension.

Bemærk
Ændrede åbningstider på
vores kontor i Skagen:
Mandag: 09.00 – 16.00.

•A
 t hvis du har en bruttoindtægt, der er
mindre end kr. 12.422,00, kan du
have mulighed for nedsættelse af dit
faglige kontingent.

Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09.00 – 12.00
Torsdag: 09.00 – 16.30
Fredag: 09.00 – 12.00

• At
 hvis du får nyt mobilnummer
eller ny mailadresse, skal du huske
at ændre det på »mit3F«
under min profil.

3F bruger Advodan
i Aalborg til advokathjælp.
Hør nærmere
i afdelingen.

4

»Faget« Fælles fagblad . AUGUST 2018

018

2
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3F FREDERIKSHAVN

Ny uddannelse med ben i
For første gang nogensinde har fiskeindustrien fået sin egen
uddannelse. Nemlig FISHTECH-industrioperatør, der startede på
EUC Nord i efteråret 2017. Scandic Pelagic har lige nu 5 elever i
gang med uddannelsen.
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FAGET mødte på studieturen de ansatte fra Scandic Pelagic.
»Kan du ikke andet – så kan du altid komme i
fisken«. Det kedelige image har fiskeindustrien i
Skagen, Sæby og Hirtshals kæmpet med i mange
år, og det har givet fiskeindustrien modvind, når
der skulle findes nye medarbejdere.
I 2015 satte Erhvervshus Nord, Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og
fiskeindustrien alle sejl til for at skabe en erhvervsuddannelse til fiskeindustrien. Det var
tydeligt for alle, at der manglede en egentlig
grunduddannelse til fiskeindustrien.
– Formålet var dels at få fat i nogle nye unge
medarbejdere til branchen, dels at få dem klædt
ordentligt på til opgaven, fortæller Susanne Nielsen, der er HR-chef i Skandic Pelagic. Produktionschef Klaus Smed uddyber:
– Fiskeindustriens bliver mere og mere automatiseret. Det stiller høje faglige krav til vores
medarbejdere. Som virksomhed og branche udvikler vi konstant nye måder, så vi kan udnytte
fisken optimalt. Det betyder, at der tit laves nye
produktionsformer, og det kræver omstilling
hos medarbejderne. Samtidig arbejder vi på at
gennemføre et generationsskifte i produktionen.

8

»Faget« Fælles fagblad . AUGUST 2018

Vores gennemsnitsalder er høj, og der er i løbet af
de seneste år ikke kommer mange unge ind i produktionen, som bliver i virksomheden. De rejser
væk – eller starter på en anden uddannelse. Derfor var vi meget begejstret for FISHTECH.
Uddannelse med løn

FISHTECH blev officielt startet via Gert Nielsen fra Launis Aalbæk. Som formand for FIA

!

Om uddannelsen

At blive uddannet om FICHTECH industrioperatør tager to år. Uddannelsen veksler
mellem praktik, skoleophold og består af et
grundforløb og et hovedforløb.
Grundforløbet beskæftiger sig med almene
færdigheder som naturfag, it, dansk, førstehjælp, produktion og kvalitet. Hovedforløbet
giver grundig branchekendskab i eksempelvis fiskeopskæring og kontrol af fødevareindustri.

STUDIETUR

dannede han et fagligt udvalg, der analyserede
uddannelses-behovet på området sammen med
EUC Nord.
I august 2017 startede det første hold FISHTECH-industrioperatører. Scandic Pelagic sendte
fire elever afsted, og gjorde det samme til holdet
efter.
Der var 18 elever i alt på det første hold. I dag
har Scandic Pelagic kun en af sine fire tilbage, fra
første hold, mens alle fire fra hold to stadig er i
gang:
– Der var forskellige grunde til, at tre ud af fire
fra første hold stoppede. En fællesnævner var, at
de ikke var parate til at arbejde. Det fik os til at
justere i uddannelsen, så den nu kan tages på to
måder, forklarer Susanne Nielsen.
For begge måder gælder, at forløbet tager to år,
og at det er lønnet hele vejen igennem. Det ene
starter med en praktik i virksomheden. Det andet
på skolebænken:
– Lige meget hvilken model man vælger, så springer man SU over. Vores elever er ansatte uanset
om de er i skole eller hos os. De får løn fra dag
et, forklarer Klaus Smed, der sammen med Su-

3F FREDERIKSHAVN

sanne Nielsen er i gang med at finde elever til det
tredje hold, der starter under praktikadgangsvejen i oktober med 1. skoleophold i januar 2019
Skal blive i Nordjylland

For 3F-formand i Frederikshavn, Finn Jenne, er
FISHTECH industrioperatør- uddannelsen allerede nu en succes:
– Det er så vigtigt, at vi har fået en uddannelse
til fiskeindustrien. Det betyder noget, at de unge
ikke bare får et job men faktisk også et eksamensbevis, som de kan bruge fremadrettet. Det
er en anerkendelse af et erhverv, der i mange år
har kæmpet for at forbedre sit image, siger Finn
Jenne, der understreger vigtigheden af, at FISHTECH bliver i Nordjylland, og ikke lider samme
skæbne som eksempelvis event-uddannelsen, der
er født i Frederikshavn – men mere eller mindre
er flyttet til København.
Susanne Nielsen er helt enig:
– FISHTECH hører hjemme på EUC Nord. Det er i
Nordjylland, at arbejdspladserne i fiskeindustrien
ligger – så selvfølgelig skal uddannelsen fortsat
ligge her.

En dansk foræring fra Scandic Pelagic
Florin Grigore er en af 30 udlændige, der arbejder
på Scandic Pelagic. Præcis som de 29 andre er
han godt i gang med at lære dansk. Et tilbud der
bliver givet til alle udlændige, der arbejder på
fabrikken.
Scandic Pelagic har satset hele alfabetet. Virksomheden har nemlig valgt at investere i samtlige
af de 30 udenlandske ansatte via et intensivt
danskkursus:
– Vi fandt for nogle år siden ud af, at det var pro-

blematisk, at vi havde mange udlændige, der ikke
forstod dansk. De isolerede sig og det gav også
andre kulturelle udfordringer, siger HR chef Susanne Nielsen og fællestillidsrepræsentant Frank
Christensen supplerer:
– De sproglige misforståelser kunne i flere situationer være direkte farlige. Især fordi vi har
med fødevarer at gøre. Vi har sikkerhedskrav og
regler, der skal overholdes, og alle vores maskiner
bliver betjent via danske manualer. Selvfølgelig
»Faget« Fælles fagblad . AUGUST 2018
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– Jeg kom til Danmark i 2010, men jeg kom først
hertil fabrikken i 2016. Mit dansk er på den korte
tid blevet forbedret med mere end 50 procent på
grund af den undervisning, som vi får. Jeg synes,
at det fungerer rigtig godt, og det betyder, at vi
snakker mere med danskerne, siger Florin.
Fællestillidsrepræsentant Frank Christensen giver
ham ret:
– Det betyder noget, at sprogbarriererne er væk,
og alle kan tale dansk. Det giver et bedre sammenhold. Før havde vi et »os« og et »dem«, sådan
er det ikke mere.
Partnere skal med

Florin Grigore er fra Rumænien
og lærer dansk på Scandic Pelagic.

kunne vi klare os med lidt engelske gloser, men
det duede ikke i længden, fortæller Frank Christensen.
To intensive dansk-uger

Susanne Nielsen gik derfor på jagt efter nogen,
der kunne hjælpe Scandic Pelagic med danskundervisning til de mere end 12 nationaliteter, der
arbejder på fabrikken.
Valget faldt på VUC Nordjylland, der var fleksible
og gerne tog til Skagen for at undervise. Samtlige
30 er nu i gang med dansk. Målet er, at de alle
skal kunne klare en FVU niveau 3, som svarer til
en 9. klasses eksamen, og Florin Grigore er godt
på vej:

10
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Danskundervisningen på Scandic Pelagic foregår
intensivt to uger om året. En uge om foråret og
en om efteråret. Der imellem er der fjernundervisning, som udlændingene kan deltage i hjemmefra. Det er godt, siger Florin:
– Det betyder, at jeg kan snakke dansk med min
kone, og vise hende nogle af de opgaver, som jeg
får af min lærer. Det er jeg glad for.
For Susanne Nielsen er ordningen allerede en
succes, men Scandic Pelagic vil gerne investere
endnu mere i danskundervisningen:
– Vores håb er, at vi netop kan begynde at undervise vores ansattes partnere også. Vi ved, at det
er vigtigt, at de også taler dansk derhjemme.

!

Scandic Pelagic – en ny firma-fisk

I oktober 2017 skete der en nyskabelse på
kajen i Skagen. Der opstod Scandic Pelagic.
Virksomheden er ejet af FF Skagen og er
en fusion af flere sildeforædlingsfabrikker
nemlig Paul Matsson, Nielsen Fiskeeksport,
Skagerak Pelagic og MP Produkter – som FF
Skagen sammen med Västkustfisk har samlet for at styrke silde-ekspertisen i Danmarks
nordligste og største konsum havn.

3F FREDERIKSHAVN

Ok 18 endte med et
fornuftigt forlig i 11. time
De forgangne måneder har handlet om forhandlingerne af de offentlige overenskomster på henholdsvis det statslige, regionale og kommunale
område.
I marts gik forhandlingerne i hårdknude, og
parterne måtte sende de videre forhandlinger i
forligsinstitutionen.
Fagforbundene fandt sammenholdet frem og
der blev vist stor opbakning til forhandlerne fra
medlemmernes side. Der blev vist fællesskab og
sammenhold på tværs af organisationer under
mottoet »En fælles Løsning for Alle«.
Flere gange var der aktioner i Frederikshavn og
mange andre steder rundt i hele landet for at vise
alle vi står sammen i kampen for vores krav til en
ny overenskomst.
Vi nåede heldigvis i mål med et fornuftigt forlig i
de sidste timer inden en konflikt var brudt ud.
Først forliget på det kommunale og regionale område, hvor rammen for forliget endte i 8,1 % i alt
og forliget indeholder bl.a.
• Generelle lønstigninger på 6,8 % henover den
3årige periode, som forbedrer reallønnen.
• Reguleringsordning uden privatlønsværn.
• Pulje til særlige formål
• Lavtlønsprojekt og ligelønsprojekt
• Håndtering af spisepause
• Lærernes arbejdstid
• Rekrutteringspulje – fokus på fuldtid
• Ny ferieaftale i forbindelse med ferieloven bliver lavet om.
• Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager
• Styrket indsats om psykisk arbejdsmiljø på
RLTN-området

• Videreførelse af uddannelsesløft fra ufaglært til
faglært.
Forliget på det statslige område indeholder ligeledes en ramme på 8,1 % og indeholder
• Generelle lønstigninger på 6,07 %
• Væk med hensigtserklæringen
• Væk med privatlønsværn
• Ingen suspendering
• Reguleringsordning med symmetrisk udmøntning
• En økonomisk ramme på 8,1% over perioden
• Reallønsfremgang
• Spisepause som en del af overenskomsten. Den
er sikret som en ret til alle, der er omfattet af
tjenestemændenes arbejdstid
• Løsning på lærerarbejdstid med en kommission
• Ny model på kompetenceområdet som for KL
og RLTN. Fonden opdeles i 3 dele. Modellen
udformes i perioden
• Puljer
• Elever, lærlinge og praktikanter fik store stigninger i månedslønnen
• Mindre forbedringer på TR, SU, udflytning mv.
Alle forlig har være i urafstemning hos organisationernes medlemmer, og der er kommet et klar
og rungende ja, og vi er nu i fuld gang med at få
den nye overenskomst implementeret.
Resultatet viser med alt tydelighed, at sammen er
vi stærke.
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Frederikshavn
FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 46 97 11 70 · E-mail, faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk
Hjemmeside: www.foa.dk/frederikshavn

Åbnings- og telefontider
Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30
Tirsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30
Onsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 17.00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Gratis advokatordning i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har træffetid i
FOA Frederikshavn, Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn.
I samme tidsrum kan advokaten
træffes på afdelingens telefon
46 97 11 70.

2018:
• Torsdag den 9. august

Du er som medlem altid velkommen til at aftale tid
til et møde – også uden for normal åbningstid.

• Torsdag den 13. september
• Torsdag den 11. oktober
• Torsdag den 8. november

A-kassens Callcenter

• Torsdag den 13. december

Har du brug for at kontakte A-kassen
uden for normal åbningstid, kan du kontakte
A-kassens callcenter mellem 16 og 20.
A-kassens callcenter-nummer er:

46 97 10 10
Faglig afdelings Hotline
Fredag er afdelingen lukket, men har du akut brug for hjælp
fra Faglig afdeling, kan du kontakte Faglig Hotline mellem
10 og 14. Faglig afdelings hotline-nummer er:

Det gratis tilbud omfatter rådgivning
på afdelingens kontor. Hvis der rejses
en sag, eller det aftales at advokaten
skal udføre en opgave for et medlem,
betales dette efter aftale med advokaten.
Rådgivningen kan være forhold om
ejendomshandel, lejebolig, arv, skilsmisse, dødsfald i nær familie, erstatningssager og andre juridiske forhold.

46 97 11 90

Receptionen FOA Frederikshavn
Når du ringer eller kommer i afdelingen, er det
enten Karina Pedersen eller Helen K. Christensen,
du møder.
I receptionen står de klar til at hjælpe dig med dit
ærinde.
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Sekretær
Karina Pedersen

Faglig sekretær
Helen K. Christensen

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Seniorernes aktivitetsoversigt 2. halvår 2018
Tirsdag den 11. september
kl. 08.30
Udflugt til Skagen
Vi skal se Skagens Museum og
på havnerundtur med bussen.
Klubben giver smørrebrød til
frokost. Evt. en kop kaffe inden
hjemturen. Excl. drikkevarer.

Tirsdag den 23. oktober
kl. 14.00

Tirsdag den 14. august

Starter fra FOA kl. 10.00

kl. 14.00
Bankospil

Tilmelding: Senest den 4. sep-

Fest med dans og sang
Hansen trio + 1 kommer og un-

tember. Betaling ved tilmelding.

derholder, husk danseskoene og

Tilmeldingen er bindende.
Pris: Kr. 175,- for medlemmer
og 195,- for ikke medlemmer.

det gode humør. Der er mulig-

Bankospil med
sidemandsgevinster
Tilmelding: Senest 7. august.
Pris: For medlemmer kr. 50,Ikke-medlemmer kr. 60,inkl. 3 plader,
samt kaffe/the
og brød.

hed for dans og syng sammen.
Festmad med vin-øl-vand. Der
bliver amerikansk lotteri.
Tilmelding senest den
16. oktober
Pris: Kr. 150,- ikke medlemmer
kr. 195,Tilmeldinger til:
Bodil Qvick 71 72 75 80 eller
Jytte jensen 22 86 31 61

DEN GODE HISTORIE
Medlem sikres 14 dages
ekstra plejevederlag

Læs hele historien på

n

www.foa.dk/frederikshav
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Sektorgeneralforsamlinger
i FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn
Tirsdag den 25. september 2018 i Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

PROGRAM
Kl. 17.45-18.30 Spisning
Kl. 18.30-19.30 Underholdning med Michael Schøt
Kl. 19.30-20.00 Indskrivning og kaffe
Kl. 20.00-21.30 Generalforsamling i de enkelte sektorer
Sidste tilmelding den 20. september 2018 kl. 17.00:
• Via det link der står under din sektor eller
• på telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen
Oplysning om sidste frist for tilmelding finder du under hvert arrangement.

Social- og Sundhedssektoren
Tilmelding til https://tilmeldmig.dk/?9700181409
Dagsorden (foreløbig)
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af referent
5. Valg af stemmetællere
6. Sektorbestyrelsens beretning
7. Indkomne forslag
8.	Debat: Hvordan får vi flere til at komme til generalforsamlingerne?
9. Valg til sektorbestyrelsen
a.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 3 år 2018 - 2021
		 Helle Bagh Jensen modtager genvalg

b.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2018 - 2020
		 Tina kærvang Jensen modtager genvalg
c.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2018 - 2020
		Marlene Dam Hald Madsen modtager genvalg
d.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 1 år 2018 – 2019
		 Maibritt Corfixen modtager genvalg
e.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2018 – 2020 fra det private er vakant
f.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2018-2020 fra Regionen er vakant.
10.

Afslutning.

Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen 6 dage før generalforsamlingen,
eller ses på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Service Sektoren
Tilmelding til https://tilmeldmig.dk/?9700181407
8 Valg til sektorbestyrelsen
a.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem for
2 år 2018 - 2020.
		 Olaf Sletten Jørgensen modtager genvalg
b.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem 		
for 2 år 2018 - 2020
		 Claus Rengnér Fischer modtager genvalg
c.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2018 - 2020 Vakant
d.	Valg af suppleant for 1 år 2018 – 2019 Vakant

Dagsorden (foreløbig)
1.	Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af referent
5. Valg af stemmetællere
6. Sektorbestyrelsens beretning
7. Indkomne forslag

9. Afslutning

Pædagogisk Sektor
Tilmelding til https://tilmeldmig.dk/?9700181408
Dagsorden (foreløbig)
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af mødeleder/dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Orientering fra sektorbestyrelsen (beretning)
6. Indkomne forslag.
7. Valg til sektorbestyrelsen
a.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
		 Hanne Fristrup modtager genvalg

Værd at vide

Indkomne forslag og kandidatforslag, der skal behandlet på sektorgeneralforsamlingerne, skal være
den respektive sektor i hænde senest 14 kalenderdage før sektorgeneralforsamlingen.
Forslag sendes til frederikshavn@foa.dk
Endelig dagsorden kan hentes i afdelingen
tidligst 6 kalenderdage før generalforsamlingen
afholdes, eller ses på hjemmesiden www.foa.dk/
frederikshavn

b.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
Alice Bjerregaard modtager genvalg)
c.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
Holger Baastrup modtager genvalg
d.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
Asta Jensen modtager genvalg
e.	Valg af en suppleant for 1 år.
Jutta Løwig Jensen modtager genvalg
8. Pædagogisk Klub
a.	Orientering om afholdte arrangementer i det
forgangne år
b. Status på indtægter og udgifter
c.	Indstilling til næste års kontingent i Pædagogisk
Klub

Af hensyn til spisning skal du tilmelde dig, senest
på den dato, der står ud for din sektor.
Der ydes kørselsgodtgørelse ved fællestransport,
fra Sæby og Skagen, for kørsel med mere end 16
km.
Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, FOA Frederikshavn
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Vi får mange skulderklap
Line, Camilla og Sanne er alle i gang med en uddannelse som sosu-assistent.
De møder meget respekt omkring deres valg af karriere – og nyder at kunne
tage en uddannelse nord for fjorden.

16
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STUDIETUR

Social- og Sundhedshjælper- og Social- og Sundhedsassistent-uddannelserne har levet en omtumlet tilværelse. Siden uddannelserne blev opfundet
for mere end 25 år siden, er de blevet ændret adskillige gange. Senest efter erhvervsskolereformen
i 2015.Nu er uddannelser landet på benene igen
– og er blevet et attraktivt valg for mange. Blandt
andet for Sanne, Line og Camilla. Tre piger med
vidt forskellig baggrund og motivation – men
med det samme ønske om at arbejde med mennesker – og uddanne sig i Hjørring
– Jeg skulle have et skub i flere omgange, før jeg
tog mig sammen. Jeg er ordblind og ikke særligt
bogligt stærk. Til gengæld har jeg arbejdet med
mennesker og pleje i mange år. Det blev først min
mand, der opfordrede mig til at tage hjælper-uddannelsen og siden mine kollegaer, der puffede
mig videre på assistentuddannelsen, fortæller
33-årige Line Bressay, der bor i Hjørring sammen med sin mand og børn. Hun er færdig som
assistent om et lille års tid og uddannelsen er en
personlig sejr for hende:
– Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået teorien bag
meget af det, som jeg har arbejdet med i mange
år som ufaglært. Samtidig har jeg fået hjælp og
støtte til at tackle studiet – selv om jeg er ordblind. Jeg vil derfor ikke udelukke, at jeg engang
– indenfor den nærmeste fremtid – læser videre
til ergoterapeut, siger Line.
Transporttid er afgørende

Ligesom Lines ordblindhed stod i vejen for, at
hun turde gå i gang med et studie, har den jævnaldrende Camilla Bråthe også måtte tage tilløb for
at sætte sig ind på skolebænken. For hende handlede det ikke om det boglige – men mere om, at
der ikke var nogen, der puffede hende afsted:
– Jeg kommer ud af en familie, hvor der ikke er
tradition for at tage en uddannelse – og jeg har
derfor ikke nogen omkring mig, der opfordrede
mig til at læse. Jeg har selv arbejdet meget i

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Her viser Mette Vestergaard sengestuen
på Futurelab frem.

butik og også i hjemmeplejen. Det var alt sammen fint nok – men på et tidspunkt besluttede
jeg mig for at bryde det mønster, som jeg selv
kommer af. Jeg ville vise mine to børn, at det
faktisk nytter at tage en uddannelse – selv om
man er oppe i årene, siger Camilla, der er mor til
en på 8 og en 10 år. Hun læser i dag lektier samtidig med dem:
– Jeg er enlig mor, og selvfølgelig var det hårdt
i starten – men jeg tog en beslutning om, at jeg
ville gennemføre, siger Camilla, der fremhæver to
væsentlige årsager til, at hun har fuld tillid til, at
hun står med sit eksamensbevis i hånden i maj
2020:
– For det første så tiltaler det mig, at undervisningen her er meget nær på virkeligheden. Vi
lærer noget i skolen, som vi kort efter bruger og
omsætter i vores praktik. For det andet er det helt
afgørende for mig, at uddannelsen ligger nord
for fjorden. Jeg er oprindeligt fra Frederikshavn,
men bor i dag i Bindslev. Jeg havde aldrig kunne
få tingene til at hænge sammen derhjemme, hvis
jeg skulle pendle frem og tilbage til Aalborg. Det
»Faget« Fælles fagblad . AUGUST 2018

17

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Nærheden i Hjørring

Fra venstre Sanne, Line og Camilla.

betyder noget, at jeg kan være hjemme ved mine
børn senest klokken 16:00 de fleste dage.
Respekt og anerkendelse

Netop pendlingen er også afgørende for Sanne
Lunde, der er 22 år og går i samme klasse som
Camilla. Sanne bor i Skagen og følges ofte med
en bilfuld studiekammerater til SOSU Nord i
Hjørring:
– Skulle jeg have gået i skole i eksempelvis Aalborg, så havde transporttiden været uoverskuelig.
Det tager i forvejen lang tid for os, der kommer
fra Frederikshavn Kommune, siger Sanne, der
ligesom Line og Camilla fremhæver den afvekslende og meget praksisnære undervisning, der
gør skoledagene spændende. Hun har flere gange
oplevet at få mere ros og anerkendelse for sit studievalg. Specielt når hun er i praktik:
– Folk har virkelig respekt for det arbejde, vi
laver og jeg får mange skulderklap. Jeg hører aldrig nedsættende ord om, at jeg tørrer røv på de
gamle. Tvært i mod er jeg nærmere en slags helt,
fordi jeg har taget det job jeg har, siger Sanne.

18
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Ud over afstanden og transporttiden så har SOSU
Nord en anden fordel. Skolen er ikke så stor, som
eksempelvis i Aalborg, hvor pigerne også har
prøvet at få undervisning:
– Skolen i Aalborg er mega-moderne, men den er
samtidig meget upersonlig og kæmpe stor. Her i
Hjørring kan man ikke undgå at møde sine lærere
og sine medstuderende på gangen. Man er tæt på
hinanden og der er en enorm nærhed, siger Line,
der er en stor fan af skolens snoezel-rum, der
er en slags afslapnings-zone, hvor eleverne kan
trække sig lidt tilbage og lade op i rolige omgivelser. Camilla og Sanne fremhæver blandt andet
skolens future-lab, hvor det er muligt at træne det
arbejde, som venter forude:
– Vi har optaget utrolig mange videofilm i den
dagligstue og på den sengeafdeling, som er indrettet her på skolen. Jeg oplever i det hele taget,
at vi har rigtig gode faciliteter – i hyggelige omgivelser, siger Camilla, der både er med i skolens
elevråd – men også i Erhvervsskolernes elevorganisation.

Sanne i SOSU Nords Futurelab.

STUDIETUR
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Hjørring skal kæmpe for at overleve
Mette Vestergaard er uddannet sygeplejerske og
har været afdelingsleder på SOSU Nord i Hjørring
i snart to år. Hun kom fra et job på Tech College
i Aalborg og har været med til at få skolen i Hjørring på benene efter en krævende erhvervsskolereform. Hun understreger, at kampen ikke er ovre
endnu:
– Vi har en styrke i at være en lokal SOSU-skole.
Vi samarbejder på tværs af uddannelserne og har
et nært forhold til vores elever, der ofte bor tæt på
skolen. Desværre har vi lige nu ikke elever nok,
siger Mette, og fortsætter:
– SOSU Nord Hjørring er en del af skolen i Aalborg, og vi er som en lille afdeling lidt dyrere i
drift. Vi har elever i alle aldersgrupper – og vi
har flere helt unge end tidligere. Derfor arbejder
vi på at skabe et studiemiljø, hvor der er plads
til alle. Her er vi udfordret af, at vi ikke har så
mange elever, fortæller Mette Vestergaard, der
understreger, at hun oplever stor velvilje fra nordjyske kommuner, der gerne sender deres elever til
Hjørring.
Skolen i Hjørring uddannede engang både sosuassistenter og social og sundheds-hjælpere –
plus pædagogiske assistenter. Sådan er det ikke
længere:
– Der kom kvote på uddannelsen som pædago-

!

Mette Vestergaard har i to år været
leder af SOSU Nord

gisk assistent og det betød, at den flyttede til Aalborg. Vi håber, vi kan vende udviklingen, siger
Mette Vestergaard, der også håber på med tiden,
at skaffe elever nok til den nye EUX-assistent-uddannelse og at få den pædagogiske assistentuddannelse tilbage til Hjørring.

Fakta om SOSU Nord Hjørring

Skolen har i øjeblikket ca 180 elever og 15 undervisere. Eleverne kommer primært fra Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner, men også fra Jammerbugt og Brønderslev.
Skolen samarbejder også med Region Nordjylland og en række private arbejdsgivere.
Man kan i Hjørring uddanne sig til social og sundhedshjælper og til social og sundhedsassistent Skolen håber på, at få elever nok til at tilbyde den nye EUX Sosu-assistentuddannelse, og
på at få den pædagogiske assistentuddannelse tilbage til Hjørring.
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METAL

Vendsyssel

NYT FRA FORMANDEN

www.metalvendsyssel.dk

Siden regeringen og Dansk Folkeparti
den 6. februar indgik en aftale om en skattereform, er Metal Vendsyssel blevet kontaktet af mange
bekymrede medlemmer. De er med god grund bange for, at
de fremover kan miste retten til dagpenge og yderligere rettigheder til sygedagpenge, barselsdagpenge og efterløn, hvis
de rejser til udlandet for at arbejde.
Ud af ingenting kom pludseligt et nyt optjeningskrav for
retten til dagpenge, der går på, at man skal være i Danmark
7 ud af de seneste 8 år for at have ret til dagpenge. Det betyder, at personer, der tager ud for at arbejde uden for riget og
EU/EØS kan miste retten til dagpenge, når de kommer hjem.
Det krav vil også ramme danskere, der blot rejser ud i lidt
over et år for at arbejde. Med mindre man opfylder en række
betingelser. Kravet gælder nemlig ikke, hvis man arbejder
for danske firmaer, danske myndigheder, eller hvis man er
under uddannelse i udlandet. Altså betingelser som langt fra
alle vil kunne sætte flueben ved.
Eksempelvis vil en dansker, der har arbejdet halvandet år
som svejser i USA hos en amerikansk virksomhed være udelukket fra retten til dagpenge i 7 år, når han vender hjem.
Det er ingen hemmelighed, at hensigten med aftalen er at
begrænse udlændinges adgang til de danske ydelser. En hensigt, vi i princippet er enige i. Det er nemlig rimeligt, at man
skal yde, før man kan nyde, og at samfundet bygger på, at vi
betaler solidarisk, både når det gælder skat, forsikringer og
andet.
Når det er sagt, er det uholdbart, at 40 pct. af de personer,
der bliver ramt ifølge Beskæftigelsesministeriet, er hårdtarbejdende danskere, der har været medlem af en a-kasse i
mange år og betalt skat i Danmark.
Opholdskravet vil altså ramme skævt, så lad os få løst problemet i tide.

Telefon- og åbningstider
i Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
9.00-12.30 og 13.00-16.00
Fredag 9.00-12.30

Åbningstider – Frederikshavn
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
• Mandag, onsdag og torsdag:
kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Tirsdag: LUKKET
• Fredag: kl. 09.00 til 12.00

Åbningstider – Hjørring
Frilandsvej 115, 9800 Hjørring
• Mandag, tirsdag og torsdag:
kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Onsdag: LUKKET
• Fredag: kl. 09.00 til 12.00

Åbningstider – Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
• Tirsdag:
kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30

Åbningstider – Brønderslev
Nordens Alle 8, 9700 Brønderslev
• Mandag
kl. 09.00 til 12.00 og 15.00 til 16.00 ·
• Tirsdag: LUKKET
• Onsdag:
kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Torsdag: kl. 14.00 til 16.00
• Fredag: kl. 09.00 til 12.00

Metal Vendsyssel bruger
advokaterne Ole Kildeby
og Henrik Willadsen
til advokathjælp.
Hør nærmere i afdelingen eller se
mere på www.metalvendsyssel.dk
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Undgå
ventetid

i afdelingen.
Bestil tid ved
ledighed og
efterløn

John Karlsson

METAL VENDSYSSEL

Metal Vendsyssels Fiskekonkurrence
Lørdag den 22. september 2018 kl. 9.00 til 14.00.
Dvergtved Søpark, Dvergtvedvej 401, Sindal
Tag konen, kæresten. børnene og det gode humør med til Dvergtved
Søpark. KUN forbundsmedlemmer med familie kan deltage.
Afdelingen er vært ved en øl/vand og et par pølser.
Kom og deltag i konkurrencen. og få nogle hyggelige og sjove timer med
familien og gode kollegaer. Der er fine præmier til børn og voksne.
Pris pr. stang for voksne kr. 70,- / børn under 14 år kr. 40,-.
Der kan købes orm og andet i grejbutikken.
Du betaler ved tilmeldingen i afdelingen, som er senest
torsdag den 14. september.

Ny faglig sekretær
Mikkel Sørensen er ansat pr. 1/6 2018 som ny faglig sekretær i afdelingen. Han er
42 år gammel, bor i Skagen og har to børn. En dreng på 12 år og en datter på 8 år.
Mikkel har tidligere været ansat på Karstensens Skibsværft i Skagen, hvor han var
valgt til arbejdsmiljørepræsentant. Mikkel har siddet i Dansk Metals bestyrelse.

AFSKEDSRECEPTION
I anledning af at vores mangeårige medarbejder og afdelingskasserer

Søren Larsen fratræder for at overgå til

pension, inviterer afdelingen hermed medlemmer, samarbejdspartnere, kolleger og venner til afskedsreception
Fredag den 31. august 2018 kl. 13.00 - 15.00
I Metalhuset, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Dansk Metal Vendsyssel
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Konstituering efter generalforsamlingen 2018
Bestyrelsen:

• Henrik Holm Christensen

LO Vendsyssel:

• John Karlsson (FU),

• René Jørgensen

• John Karlsson

Metal Vendsyssel, Frederikshavn

• Jette Snørbjerg

– Formand

• Christian Sørensen

LO Brønderslev:

• Thomas Sone Larsen

• John Karlsson

• Mogens Bjerre (FU),
Metal Vendsyssel, Hjørring

• Morten Vinkler Nielsen
Overenskomst-

– Næstformand
Arrangementudvalg:

og kongresudvalget:

Metal Vendsyssel, Frederikshavn

• John Karlsson

• John Karlsson – formand

– Kasserer

• Mogens Bjerre

• René Jørgensen

• Esben Slot

• Mogens Bjerre

• Esben Slot (FU),

• Anders Lindhardt,

• Jonny Jacobsen

Novo Nordisk A/S, Hjørring
• Morten Vinkler Nielsen, Cubic
Modulsystem A/S, Brønderslev

AOF:

Ungdomsformand:

• Christian Sørensen, Nordmark
Maskinfabrik A/S, Sæby
• Henrik Holm Christensen,
Ejner Hessel A/S, Hjørring
• Jette Snørbjerg, Meyland-Smith
A/S, Hjørring
• John Voergaard Mikkelsen,
AVK Tooling A/S, Sæby
• Jonny Jacobsen,
MAN Diesel Klub 19,

• Jette Snørbjerg

• John Karlsson
Miljø- og arbejdsskadeudvalget:

• René Jørgensen, formand

• Mogens Bjerre, formand

• Henrik Holm Christensen

• Anders Lindhardt
• Jette Snørbjerg
• John Mikkelsen
• Per Kjærsgaard

– svenderepræsentant
• Christian Sørensen
– svenderepræsentant
• Morten Møller Christiansen

• Per Christensen
• John Joseph Terkelsen

Ungdomsudvalget:

• Michael Christensen

• Udvalget konstituerer sig selv

Fagretsligt udvalg:

Seniorudvalgene:

• John Karlsson – formand

• Erik Buhelt Andersen – formand

Frederikshavn
• Kim Brun Rasmussen,
Karstensens Skibsværft, Skagen
• Mikkel Sørensen,
Karstensens Skibsværft, Skagen
• Michael Christensen,
JS Proputec A/S, Hjørring
• Thomas Sone Larsen,

• Mogens Bjerre
• Henrik Holm Christensen
• Kim Brun Rasmussen

• Rene Jørgensen, Orskov Yard
Klub 10, Frederikshavn

• John Knudsen – formand Skagen

• Morten Vinkler Nielsen

• Hugo Werhahn – formand

Uddannelsesudvalget:

• Helge Bast – formand

Hirtshals
• Tommy M. Christensen
– formand
• Mogens Bjerre

Organisations- og

• Kim Brun Rasmussen

agitationsudvalget

• René Jørgensen

(herunder skolekontaktudvalg):

• Morten Møller Christiansen

• Morten Møller Christiansen,

• Jonny Jacobsen

formand
• Mogens Bjerre
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risk Bedding, Frederikshavn

• Jonny Jacobsen

Pedershaab Concrete
Technologies A/S, Brønderslev

Knivholt Smedene, Frederikshavn
• Henning Pedersen – Skibshisto-

• Anders Lindhardt
• Michael Christensen
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Metal-TAL – 2018
Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper
i Metal VENDSYSSEL 1. KVARTAL 2018
AFDELING

Industri Træ Sejlmager
og Plast Træskibstømrer

Industri, Træ og Plast total

Kommune Automekaniker
og region Beslagsmed / Grovpladesmed

Datafagtekniker/Mekaniker
Elektronikfagtekniker/Mekanike
Industritekniker-Maskin
Kedel og Maskinpasser
Reparatør - Maskin
Rørsmed
Smed / Bygningssmed / Reparatø
Værkstedsfunktionær
Kommune og Region total

NYE TILLIDSVALGTE
Nye tillidsrepræsentanter:
• Allan Pedersen er blevet valgt som tillidsrepræsentant ved Nordjyske Jernbaner i
Hjørring.
• Rene Nygaard Steffensen er valgt til ny tillidsrepræsentant ved Im. Stiholt A/S i Sæby
Nye arbejdsmiljørepræsentanter:
• Jimmy Skovmose er valgt til ny Arbejdsmiljørepræsentant hos Robco Engineering A/S
i Sæby pr. 22/3 2018.

Maskiner og Automekaniker
værktøj Industritekniker-Maskin

Smedeog stålkonstruktioner

Esben Slot 51 år. Valgt
som kasserer på generalforsamlingen den 24/4-2018.
Esben har tidligere været
kasserer i Brønderslev afdeling i 7 1/2 år, faglig
sekretær 2016-2018.

179,39
161,39
187,68
177,45
151,15
176,48
182,75
175,86
184,51
205,95
182,21

Maskinarbejder
Montør
Rejsemontør
Reparatør - Maskin
Skibsmontør
Smed / Bygningssmed / Reparatø
Smed-Plade og Konstruktio
Værktøjsmager - Snit
Maskiner og Værktøj total

178,60
196,21
189,53
187,50
223,35
184,27
193,50
172,73
183,03
170,84
190,57

Entreprenørmaskinmekaniker
Håndformer
Industritekniker-Maskin
Karrosseripladesmed
Klejnsmed
Kølemontør
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan
Maskinarbejder
Montør
Rustfast Klejnsmed
Rørsmed
Skibsbygger
Skibsmontør
Skibstømrer
Smed - Plade- og Konstruktion
Smed / Bygningssmed / Reparatø
Smed-Industrirør
Ventilationssmed - Montag
Vvs-Energiteknik
Vvv- Rørsmed
Værkstedsfunktionær
Smede og Stålkonstruktioner total

155,00
155,00
189,00
175,00
173,86
192,71
182,16
182,43
176,90
180,00
173,67
182,00
187,23
158,00
175,00
185,49
179,25
202,00
182,79
174,69
183,00
182,27

Stat Elektromekaniker/Fagtekniker

Ny kasserer

TIMELØN
158,00
170,50
164,25

Elektronikfagtekniker/Mekanike
Maskinarbejder
Reparatør - Maskin
Stat total

Strøm, styring Elektromekaniker/Fagtekniker
og proces Kontorservicefagtekniker/Maski

Strøm, Styring og Proces total

Transport Autoelektrofagtekniker/Mekanik

Automekaniker
Karrosseripladesmed
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan
Lastvognsmekaniker
Transport total

Guld/ Guld/Sølvarbejder
Sølvarbejder Værktøjsmager - Snit

193,92
175,65
176,24
174,21
176,22
191,36
202,71
193,25
160,00
168,51
172,35
176,47
184,61
171,52

Ædelsmede total

147,82
172,60
149,00

Gennemsnit total i afd.

182,11
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Jeg fik en øjenåbner
og blev bedre rustet

24
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Victor Blokhus blev for nylig udlært
skibsmontør. Han har via den maritime
lærlingeordning hos MARCOD delt sin
læretid mellem Orskov Yard og MAN
Diesel & Turbo. Det har givet ham flere
job-muligheder.
I 2014 blev den martime lærlingeordning født.
Den opstod som en idé hos daværende Orskov-
direktør Jeppe Ørskov. Orskov tog allerede mange
lærlinge, men ville gerne sammen med andre
maritime virksomheder skabe endu flere praktikpladser for unge.
Jeppes tanke var, at hvis de maritime viksomheder gik sammen i Nordjylland, kunne de både
uddanne flere, styrke branchen og gøre læretiden
endnu bedre. Han bad MARCOD om at hjælpe
ideen i gang. I dag – 4 år og 60 svendebreve senere – er Jeppe her desværre ikke længere. Men
hans idé lever i bedste velgående. 21-årige Victor
Blokhus er et af de seneste eksempler på, at den
maritime lærlingeordning virker helt efter hensigten:
– Min primære læreplads har været Orskov Yard,
hvor jeg i dag også er blevet fastansat. Orskov
laver mest rørarbejde. Derfor fik jeg mulighed for
at tage en del af mit 3. lærlingeår på MAN Diesel
& Turbo for at lære om blandt andet motorer. Det
har virkelig rustet mig og har været en øjenåbner.
Jeg lærte noget helt andet, end jeg lærte på Orskov, og jeg har fået godt kendskab til to arbejdspladser i stedet for en. Det har givet mig lyst til at
prøve kræfter med flere områder, end jeg havde
før, fortæller Victor. Han er rigtig glad for det job,
han har på Orskov – men vil ikke udelukke, at
han senere vil søge job på sin anden læreplads
MAN Diesel & Turbo:
– Min rotation gav mig lyst til også at arbejde
med motorer – og ikke mindst rejsearbejdet, som
jeg også fik lov at prøve. Noget, jeg nok aldrig
»Faget« Fælles fagblad . AUGUST 2018
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FAGET på taget af siloen,
hvor MARCOD holder til.

ville have drømt om, hvis jeg ikke via lærlingeordningen var kommet i rotation.
Hårdt arbejde bag successen

Lige så fantastisk og let, som Victors historie
lyder, lige så hårdt et hestearbejde har det været
at få Jeppe Ørskovs idé til at blive til den succes,
som den er i dag.
Hesten, der har gjort det meste af arbejdet,
hedder Anette Sørensen. Hun er uddannet fra

Frederikshavns Værft, og har været på blandt
andet Danyard, før hun i 2014 blev ansat som
uddannelseskonsulent i MARCOD under direktør
Christine Lunde.
– I starten var der fire virksomheder, der var med
på ideen. Men der var mange, der godt kunne se,
at det var nødvendigt at investere i fremtidens
arbejdskraft og gøre de maritime jobmuligheder
i Nordjylland synlige for de unge. I dag omfatter
ordningen 10 virskomheder, fortæller direktør
Christine Lunde. Hun fungerer som Anettes chef,
men det er virksomhederne, der lønner og sætter
hende i arbejde:
– Jeg bliver brugt til alt muligt. Lige fra at skaffe
en rotationslæreplads, som den Victor har haft, til
at rekruttere lærlinge, være bindeled til erhvervsskolerne og ikke mindst være mentor for de
ugen, fortæller Anette.
Virksomhederne giver 10.000 kr., per lærling der

John Ditlev er lærlingeansvarlig på MAN Diesel & Turbo.
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er med i ordningen, og 10.000 kr. i et årligt kontingent for at være med. For de penge får de bl.a.
hjælp til at rekruttere lærlinge, deleordninger,
rotationsordninger, praktik i udlandet, dialog med
erhvervsskoler, studieture og skolebesøg til lærlinge og administrativ support og branding:
– Anettes indsats og væsen har styrket samarbejdet mellem branchen og erhvervskolerne, fortæller Christine Lunde.
Den neutrale part

Anette kom fra en stilling som lærlingeansvarlig
fra hendes tidligere arbejdsplads. Hendes mission
var dengang at få tid til at besøge virksomhedens
lærlinge, når de var på skoleophold:
– Det nåede jeg sjældent. Ofte kom der en kunde
eller noget andet i vejen, der skulle ordnes først,
og det ærgrede mig. I dag er det en prioriteret del
af mit arbejde, og selv om uddannelsesinstitutionerne i starten var lidt skeptiske når jeg dukkede
op for at se til lærlingene, så er jeg i dag fuldt accepteret på EUC Nord og Tech College i Aalborg,
hvor jeg primært kommer. Jeg er med i begge
skoler uddannelsesudvalg. Her kan jeg give input
om branchen. Eksempelvis om sikkerhed, der er
ekstremt vigtigt i den maritime branche. Derfor
er det også vigtigt, at det emne bliver prioriteret
på skolerne. Der skal være en rød tråd for lærlingene.

!

Victor var glad for de muligheder,
han fik via to lærepladsen.

Anettes skolebesøg har flere funktioner. Både at
snakke med lærerne om, hvordan det går med
den unge – og dels at få en føling med, hvordan
lærlingen har det:
– Vi har taget rigtig mange ting i opløbet. Både
hvad angår fravær og sygdom – men også når
det gælder opbakning og støtte, fortæller Anette,

MARCOD

Den maritime lærlingeordning
i MARCOD omfatter:
• Skibsmontører
• Elektrikere
• Smede
• Indstriteknikere
• Lagermedarbejdere
• Kontorassistenter

10 virksomheder er pt med i
ordningen:
• Orskov Yard
• Hirtshals Yard
• VMS Group
• Mariendal Electrics
• Soft & Teknik
• Victor

• MAN Diesel & Turbo
• KM Maskinteknik
• Vestkajens Maskinværksted
Ordningen koster 10.000 pr.
lærling og et årligt fee på
10.000.
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der mestrer alt fra en peptalk og en røffel – til et
kram og en trøstende skulder:
– Min fordel er, at jeg er den neutrale trediepart.
Ofte kan det være nemmere at sige ting til mig,
end det kan til en mester eller til en lærer. Jeg har
også en meget fri og fortrolig tone overfor uddannelsesinstitutionerne – og det gavner forhåbentlig
alt sammen den unge, fortæller Anette.
Anette støttede mig

Victor Blokhus har mærket Anettes opmærksomhed. sHan kan nikke genkendende til, at det har
gavnet ham. Især da han skulle til svendeprøve:
– Jeg døjer utrolig meget med nervøsitet, men
Anette var der og støttede mig. Det var rart, lige-

som det altid har været skønt, når hun kom og
besøgte mig og de andre lærlinge på skolen.
Victor overvejer at vende tilbage på skolebænken.
Han drømmer nemlig om at blive maskinmester,
men frygter lidt at skulle sidde stille – for det er
– sammen med eksamener – nemlig ikke en af
hans største styrker:
– Jeg har altid været en, der har masser af krudt
bag i, og har ikke haft den store succes i skolen,
før jeg kom i lære. Men på mange måder er det
vendt om nu. Det giver mig en stor tilfredshed at
udrettet noget, og igen at få lov at arbejde på to
forskellige virksomheder har været en øjenåbner.
Så måske går jeg i gang om et par år, når jeg har
fået noget mere erhvervserfaring.

Nye fællesskaber i Frederikshavn
Som noget helt nyt har Anette sammen med
Frederikshavn Kommune og Det Musiske Hus

arrangeret særlige fredagsbarer for de unge på
erhvervsuddannelserne:
Noget af det, man ikke har adgang til, når man
er i lære, er det fællesskab, som gymnasierne
har i fredagsbaren. Derfor har vi skabt i fredagscafeen »Under Kranen«. Her kan de unge mødes,
høre musik, hygge og få en øl, og øge deres
kendskab til hinanden, fortæller lærlingeansvarlig John Ditlev fra MAN Diesel & Turbo.
Han har sammen med Anette været med til at
skabe en årlig studietur for de 60 lærlinge, der
er med i ordningen.Blandt andet til Grundfos, til
Flyvestation Aalborg og til et støberi:
– Det helt fantastiske er, at det ikke kun gavner lærlingene. Det har også styrket netværket
blandt de lærlingeansvarlige. Vi hjælper hinanden på en måde, som vi ikke gjorde før, siger
John Ditlev.
John Ditlev, Victor Blokhus
og Anette Sørensen.
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Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4 · 9900 Frederikshavn · Mobil 2684 2655

Frederikshavn www.socialdemokraternefrhavn.dk

Arrangementer
Frederikshavn Partiforening har siden sidst haft
nogle forskellige arrangementer:
• 1. maj, hvor vi deltog med kaffe og vafler og fik
en god politisk snak med de gæster, der kom
forbi.
• Et debat- og medlemsmøde, hvor vi tog fat på
emnet: Hvordan kan vi udbygge og fastholde
den kollektive trafik i Nordjylland? Hvem skal,
kan og vil udføre opgaven, således at nordjyderne både er godt dækket ind regionalt, men
også har gode muligheder for at komme ud af
landsdelen?
Til at komme med et bud på det, havde vi
inviteret Nordjydske Jernbaners direktør Peter
Hvilshøj, Nordjyllands Trafikselskabs direktør
Thomas Øster og folketingsmedlem Bjarne
Laustsen.
Et rigtig godt og informerende møde, hvor vi
godt kunne have tænkt os et større fremmøde.
• Skrivende stund er der sendt invitationer ud
til et medlemsmøde på Frederikshavn Havn,
hvor havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen
fortæller om havneudvidelsen og planerne for
fremtiden på havnen.
• Partiforeningen har planer om endnu et medlemsmøde i efteråret, så
selvom der bliver udsendt
Frederikshav
n
invitationer, er det en
Partiforening
stiller
god ide at holde øje
gerne op med
vores fane
f.eks. ved be
med vores hjemmegravelser af
medlemmer.
side og vores faceDet indebære
r blot, at vi
bookside.

E-mail: socialdokraternefrhavn@gmail.com
Kasserer: Grete Næser,
telefon 2868 0644

E-mail: grete@naeser.dk

Da vi indimellem får
mails tilbage p.g.a.
ændret e-mail adresse,
opfordrer vi vores
medlemmer til at
meddele os den nye
e-mail adresse.

får besked om
det.
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Vendsyssel

dækker:

LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Læsø Kommune
Adresse: Kommune
Hjørring
Tordenskjoldsgade
1, 9900 Frederikshavn
Frederikshavn
Kommune
(Servicekontor/Socialrådgiver)
Frilandsvej 111, 9800 Hjørring

Vendsyssel

Telefon: 9890 0488 – Mobil, Michael Bue Nielsen: 2048 4166

Læs hjemmesiden
www.lo-vendsyssel.dk
juni 2012
hvor der er flere fagpolitiske nyheder og indlæg, som du måske ikke
ellers hører om samt praktiske guidninger og oplysninger.

Socialrådgiverordning
for alle i Frederikshavn
Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent til-

E-mail:
bud for alle borgere i Frederikshavn KomMedlemsfagforeninger
og bestyrelse:
lo@lo-vendsyssel.dk
mune. Her kan du henvende dig, hvis du
formand@lo-vendsyssel.dk
er i tvivl om afgørelser på socialkontoret,
• 3F Frederikshavn
Morten Dahlberg og Hanne Karlsen
pension og lignende spørgsmål.
Hjemmeside:
www.lo-vendsyssel.dk
• 3 F Skagerak
Laila Stidsborg og Jens Madsen
Socialrådgiver Helle Frank træffes man-

• 3F Murerne
ikketirsdag
repræsentation
Socialrådgiver:
Helle Frank 3034 5543ønsker
(Mandag,
og torsdag)
dag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og tors• Blik & Rør
ønsker ikke repræsentation
dag kl. 8.00-18.00.
Rådgiver: Marianne Jensen 2443 8324
• FOA Hjørring
Ina Jensen
Se eventuelle IKKE træffedage på
• FOA Frederikshavn
René Johansen
hjemmesiden.
• HK Nordjylland
Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark
Der skal altid aftales tid på telefon
Det
er
os
med
overenskomster
og
faglige
fællesskaber
• Dansk Metal Brønderslev
ønsker ikke repræsentation
30 34 55 43, før du møder op.
• Dansk Metal Sæby
Brian Pedersen
• Dansk Metal Vendsyssel
Jørn E. Larsen og Mogens Bjerre
• Ejendomsfunktionærerne
ønsker ikke repræsentation
• NNF Nordjylland
Kent Jensen
• DEF Nordjylland
Claus Ebdrup Madsen
• SL Nordjylland
Anne Marie Frederiksen
• Malernes Fagforening
Carsten Munkholm Larsen
• TL Nord
Peter Thyregod

LO Vendsyssel har
valgt ny formand

• LO formand
Cai Møller
, der
sels repræsentantskabsmøde
På LO
• Vendsys
LO kasserer
Henning Mikkelsen
Michael
blev
shavn,
Frederik
set,
Møllehu
i
blev holdt
Vendsys
LO
for
formand
ny
som
valgt
Bue Nielsen
Sønderi
bor
og
år,
47
er
Nielsen
Bue
sel. Michael
lev lidt uden for Hjørring sammen med Susanne og
Personale:
deres to børn. Michael har været bestyrelsesmed-

Vendsyssel

and, men
det i TIB Nordjyll
Bogholder/sekretær
(20førtimer/uge)
Annette
Riis
lem i 3F Skagerak og
Arbejdsmarkedspolitisk
konsulent
Kia
Klostergaard
Gaardlund og Steen Christensen
arkedet,
arbejdsm
fra
direkte
han
ellers så kommer
Socialrådgiver (Frederikshavn)
Helle .Frank
hovedorganisation. Hvis vi skal være sikre på
stor
Hjørring
i
mester
en
ved
tømrer
var
hvor han
lokal repræsentation ude i den enkelte kommune,
»Jeg er ikke skolet af fagbevægelserne på samme
så er det nu, at vi skal have gang i processen,« siger
måde, som de tidligere formænd i LO har været det.
LO-formanden. Han understreger, at selv om det nu
Det ser jeg bestemt ikke som en ulempe, snarere
bliver en stor hovedorganisation, så må man aldrig
tvært i mod. Jeg tænker, at et nyt sæt øjne kan se
glemme, at det er det enkelte medlem, der skal i
Adresser:
på opgaverne og de udfordringer, som vi står over
Frilandsvej 111, Hjørring
fokus.
for, uden at være ramt af et forbunds eller et fagDanmarksgade 71 1,tv, Frederikshavn / servicekontor for»Vi
socialrådgiver
skal hele tiden have fokus på at fastholde medMisiger
godt«,
være
kan
retorik,
kontors
forenings
lemmets tilknytning til arbejdsmarkedet gennem
chael Bue Nielsen.
kompetence-løft og uddannelse,« siger Michael.
»LO og FTF fusionerer sammen fra nytår til en ny

Vendsyssel
Vendsyssel

Kontoret Hjørring: tlf 9890 0488
Servicekontoret: tlf 2048 4166 Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543
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Formand: tlf 2048 4166 (mobil)

Gældsrådgivning i Brønderslev,
Frederikshavn, Hjørring og Læsø
Kommune
LOs gældsrådgivning »På Rette Kurs« er et
åbent tilbud for langtidsledige, ufaglærte
samt unge og yngre kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring
og Læsø Kommune.
Her kan man henvende og få gratis anonym
økonomisk rådgivning,hvis gælden uover
skueligt er vokset én over hovedet.
Der skal bestilles tid ved
projektkoordinator Marianne Jensen
på mail: raadgiver@lo-vendsyssel.dk
eller på telefon 24 43 83 24.

Må vi stille krav
til en ny regering?
Den sidste rest af sommerferien er ved at være
brugt, og der er sikkert mange som gerne ville bytte
deres brugte ferie til en ny. Jeg håber, at I har nydt
dagene sammen med familie og venner, og at I har
fået ladet batterierne op, så man igen kan komme
tilbage til hverdagen.
Med feriedagene ude af kalenderen, er datoen for,
hvornår vi skal ind i stemmeboksen, for at vælge
en ny regering, rykket lidt tættere på. Dagene til,
hvornår Lars, Anders og Søren skal lade vælgerne
bestemme, om de har flyttet vores land bare en lille
smule i den rigtige retning, bliver færre og færre.
Sandet løber stille og roligt gennem timeglasset,
som sandet løb gennem mine fingre på Bratten
strand i sommerferie.
Er Løkke så lykkes med at rykke landet i den rigtige
retning? Det økonomiske opsving gør, at stadig flere

kommer ud af ledighedsstatistikken og i arbejde.
Jeg er på mange parametre ikke tilfreds med det,
vores regering har fået ud af den fremgang, der er
i dansk økonomi, og de muligheder, der er blevet
skabt af opsvinget.
Vi skal ved det næste folketingsvalg have valgt en
ny regering, som ikke vil fortsætte den uddannelsespolitik, der er blevet ført. Der skal sættes en
stopper for de løbende besparelser, som vores uddannelsessteder er blevet ramt af. Det er for alvor
vigtigt, at vi får valgt en ny regering, som vil være
med til, at der bliver investeret i uddannelse og
opkvalificering af både vores unge og de borgere,
som i dag står uden for fællesskabet på arbejdspladserne. Der er brug for flere faglærte i Danmark, og
der skal stilles, krav til en ny regering om, at den
skal arbejde for, at vi har færre, som står helt uden
nogen uddannelse.
Der skal også stilles krav om en ny regering, som
vil tilbage til det spor, hvor vi behandler de ansatte
i det offentlige ordentligt. Vi har brug for en ny
dagsorden, hvor vi få tilliden tilbage til de ansatte i
sundhedsvæsenet, på vores folkeskoler, på rådhusene – ja alle offentligt ansatte. Det skal være slut
med at høre den ene historie efter den anden, om
syge der dør på sygehusgangene, fordi der ikke er
plads til dem på stuerne. Det kan ikke være rigtigt,
at det er det, som vi byder de syge og svageste i
vores samfund. Der skal sættes fokus på den store
ulighed, vi stadig oplever når det gælder vores
sundhed. Er det rimeligt at man på en bustur på
kun få km. kan opleve at gennemsnitsalderen for
beboerne, i den bydel som man kommer til, stiger
med 10 år?
Jeg håber, at du er klar til at stille krav til en ny
regering om, at der skal investeres i vores velfærdssamfund. Både på vores uddannelsesområder, i
vores sundhedsvæsen, på det offentlige område, og
finansieringen er et velfungerende skattesystem, der
forhindrer det stigende omfang af skattesnyd blandt
virksomhederne, som vi har oplevede under denne
liberale og meget blå regering som Lars, Anders og
Søren har haft ansvaret for.
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Vi er der for dig – i dit liv

Faget i 2018
Nr. 1: Deadline 12. januar 2018
Udkommer 16. februar 2018
Nr. 2: Deadline 1. marts 2018
Udkommer 13. april 2018
Nr. 3: Deadline 8. juni 2018
Udkommer 9. august 2018
Nr. 4: Deadline 21. september 2018
Udkommer 2. november 2018

Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes

Voxmeter, januar 2018

foretrukne bank 9 år i træk

Nr. 5: Deadline 9. november 2018
Udkommer 19. december 2018

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02.
Faget udgives af:
Metal Vendsyssel,
3F Frederikshavn,

Danmarksgade 67 | frederikshavn@al-bank.dk

FOA, Fag og Arbejde, Frederikshavn,
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og Socialdemokratiet, Frederikshavn
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