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BEVIS

GENERALFORSAMLING:

Kom og vær med
LIVSLANG LÆRING:

Bliv klogere og
stå stærkere

Peders leder

Kom så i gang med
jeres uddannelser!
Øverst på min ønskeliste for 2019 står ønsket om, at så
mange medlemmer af Fødevareforbundet NNF Sydjylland som muligt vil bruge deres ret og mulighed for at
tage uddannelse.
Mange ser uddannelse som et uoverstigeligt bjerg. Men
der er ingen vej udenom. Stigende pensionsalder og et
ændret arbejdsmarked betyder, at fødevarearbejdere
hele tiden skal bevare deres værdi på arbejdsmarkedet.
Og det gør man bedst ved løbende at uddanne sig til
fremtiden.
Desværre sover mange arbejdsgivere stadig i timen.
De har ikke travlt med at ruste deres medarbejdere til
fremtiden, og de værste modarbejder ligefrem medarbejdernes ønsker og krav om uddannelse.
Men nu skal det være slut.
Som du kan læse, har vi i Fødevarebundet NNF skabt
rammerne. I Sydjylland er vi i gang med at uddanne
ambassadører, der skal kunne planlægge og rådgive
både kolleger og arbejdsgivere om mulighederne for
uddannelse.
Vi står et helt hold klar til at hjælpe jer. Der er både
afsat penge i overenskomsterne og i fondene, og vi har
et landsdækkende samarbejde med AOF. Der er absolut
ingen undskyldning for ikke at gå i gang med at planlægge sin uddannelse.
Alt for længe har vi ventet på, at arbejdsgiverne skulle
vågne op. Men vi har ikke tid til at vente længere. Derfor
skal der fra mig lyde en opfordring til alle medlemmer:
Kom i gang med din uddannelsesplanlægning – og hellere i dag end i morgen.

Der er absolut ingen undskyldning for
ikke at gå i gang med at planlægge sin
uddannelse.
PEDER PEDERSEN

Af Peder Pedersen, afdelingsformand,
Fødevareforbundet NNF Sydjylland
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HAR VI DEN
RIGTIGE
INFO
PÅ DIG?

Har du fået nyt job, ny e-mailadresse eller nyt
telefonnummer? Så vil vi rigtig gerne vide det!
Det er nemlig utrolig vigtigt, at vi har de rigtige
oplysninger på dig – især din mailadresse er vigtig, da
meget af vores kommunikation til dig som medlem
fremover sker elektronisk. Så for at du kan få mest
muligt ud af dit medlemskab, vil vi gerne have din
mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig den
vej også.
Derfor håber vi, at du vil sende os en mail på nnfafd03@nnf.dk med de nye oplysninger.
Husk også at skrive dit fulde navn og adresse.

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Fødevareforbundet NNF Sydjylland d. 23. marts 2019 kl. 9.30 – 12.00
Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst ved afdelingsformand Peder Pedersen
Valg af to dirigenter
Godkendelse mødets lovlighed, dagsorden, valg af stemmetæller
Afdelingsbestyrelsens beretning og fremtidsplaner til godkendelse
Den skriftlige beretning kan hentes på afdelingens hjemmeside: www.sydjylland.nnf.dk
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Forelæggelse af budgettet for indeværende år
Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer

Valg:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af afdelingsnæstformand for en 4-årig periode. Kandidater skal være indsendt skriftligt
senest otte dage før generalforsamlingen
Valg til bestyrelse
Valg af kritisk revisor
Valg af revisorsuppleant
Valg af ekstern revision, efter indstilling fra forbundets hovedbestyrelse.

Af hensyn til morgenkaffe, som serveres fra kl. 8.30, og frokost kl. 12.00 er tilmelding nødvendig. Tilmelding ved tillidsrepræsentanten eller i afdelingen på mail tsh@nnf.dk eller tlf. 40 98 37 13 senest
fredag d. 15. marts 2019.
Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal være afdelingsformand Peder Pedersen i hænde
senest otte dage inden generalforsamling på mail: pep@nnf.dk.
Forslag til vedtægtsændringer kan rekvireres ved at maile til pep@nnf.dk
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Uddannelse

Livslang læring:

Bliv klogere
og stå stærkere
Har du fremtidssikret dig selv? Så du har kompetencerne
til at klare dig på arbejdsmarkedet, til du er omkring 70
år, uden at blive nedslidt inden? Ellers er det måske på
tide at komme i gang med uddannelse.
AF FIE TOXVERD

Det kan kræve et kærligt skub at
komme i gang med uddannelse.
Det kan også være svært at gennemskue, hvordan man kommer
i gang. Og hvad det koster. Men
netop uddannelse er vigtigt for at
sikre din fremtid. Arbejdsmarkedet
forandrer sig hele tiden, og med den
hævede pensionsalder kan mange
medlemmer af Fødevareforbundet
NNF se frem til at skulle arbejde, til
de er omkring 70 år.
– Hvis man skal kunne klare sig på
fremtidens arbejdsmarked, er det
helt afgørende, at man løbende
uddanner sig, så man har de kompetencer, arbejdsgiverne efterspørger.
Derfor arbejder vi benhårdt for, at
flere af vores medlemmer kommer
på uddannelse, siger Per Hansen,
forbundssekretær i Fødevareforbundet NNF med ansvar for kompetence- og arbejdsmiljøområdet.
Mindsk risikoen for at blive
nedslidt
Mange medlemmer af Fødevareforbundet NNF har fysisk hårde jobs,
og her kan uddannelse give mulighed for at skifte branche eller søge
nyt arbejde, som er mindre fysisk
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belastende.
– Vores medlemmer er beskæftiget inden for nogle af de allermest
nedslidende brancher. Derfor er
uddannelse så vigtigt. Det kan give
dem nogle nye kompetencer og
opkvalificere dem, så de kan søge et
større udvalg af jobs, som ikke er så
fysisk belastende, siger Per Hansen.
Han opfordrer derfor medlemmerne til at bruge nogle af de mange
uddannelsesmuligheder, der er:
– Jeg håber, at flere medlemmer
vil uddanne sig – både for at sikre
deres fremtidige arbejdsliv og have
flere jobmuligheder. Men også for
at sikre sig selv og undgå at blive
nedslidt inden pensionsalderen.
Kom godt i gang med uddannelse!
God uddannelse sikrer dig netop de
kvalifikationer, som du har brug for
– både på det personlige plan og arbejdsmæssigt. Derfor er det vigtigt,
at uddannelse tager udgangspunkt i
dit behov. Måske har du brug for at
få udviklet nye kompetencer, eller
også er du måske klar til at foretage
et sporskifte eller gå fra ufaglært til
faglært? T

Hans er 49 år og startede på slagteriet som
19-årig. Han er slidt i kroppen efter mange
års hårdt fysisk arbejde og vil gerne gøre
brug af sporskifteordningen. Med ordningen får Hans mulighed for at tilegne sig
nogle nye kompetencer, så han kan varetage mindre fysisk belastende opgaver på
slagteriet eller i en anden virksomhed.
Sporskifteordningen giver mulighed for tilskud til uddannelsesforløb på op til 40 arbejdsdages varighed. De 40 dage kan både
omfatte afklaringsforløb, erhvervsrettet
uddannelse og praktik i anden virksomhed.
Ordningen er finansieret af det offentlige
og koster hverken dig eller virksomheden
penge.

Hvad har du
brug for af
uddannelse?

Sådan kommer du i gang
Hvis du gerne vil i gang med uddannelse, så tag
fat i din tillidsrepræsentant eller den uddannelsesansvarlige på din virksomhed. Du kan også
kontakte Fødevareforbundet NNF Sydjylland.
Hvad koster det?
Du kan få tilskud til uddannelse via det offentlige og en række kompetenceudviklingsfonde.
Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig.

BEVIS
BEVIS

Gitte er 38 år og har i mange år stået i
pakkeriet på en chokoladefabrik. Hun har
en del erfaring og kunne godt tænke sig at
få papir på det, hun kan. Derfor vil Gitte
gerne uddanne sig til industrioperatør, hvor
hun både får merit for sin erfaring og får
nye kompetencer, så hun kan arbejde flere
forskellige steder i virksomheden.
Gitte kan vælge at tage uddannelsen som et
langt forløb eller bid for bid med enkeltstående AMU-kurser.
Vælger hun det sammenhængende forløb, kan hun fx blive voksenlærling. Så vil
hun få løn under uddannelsen, og hendes
arbejdsplads vil modtage tilskud fra det
offentlige.

Jørgen på 43 år afsluttede 9.klasse og
startede sit arbejdsliv i produktionen på en
brødfabrik som 17-årig. Han vil gerne være
bedre til at læse og skrive og til IT, så han
kan hjælpe sine børn med lektier og bruge
netbank og nemId.
Jørgen skal først have en uddannelsesinstitution til at vurdere, hvilket niveau han skal
starte på – en såkaldt screening. Derefter
kan han tage gratis kurser på enten AOF
eller VUC. Jørgen kan tage kurserne som
selvvalgt uddannelse og bruge rettighederne i sin overenskomst, eller kan han aftale
det med sin virksomhed.
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