
Velkommen på din nye arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

 

Favrskov Kommune er en offentlig arbejdsplads, der har tegnet overenskomst med mange 

forskellige fagforeninger, heriblandt den fagforening du hører under, som er Dansk 

Socialrådgiverforening. Offentlige overenskomster forhandles hvert tredje år.  

 

Det betyder at du har valgt, at arbejde på en arbejdsplads, hvor din løn, pension, barsel, arbejdstid 

og meget mere er bestemt ud fra den overenskomst, som dansk socialrådgiverforening har 

forhandlet hjem til dig og dine kollegaer.  

 

At have mulighed for løn under barns sygdom, at få 6 ferie uge, at starte på grundløn 31+2000 kr. 

og få 15 % i pension er ikke en selvfølge, men betingelser som dansk socialrådgiverforening har 

forhandlet hjem til dig i det man kalder for en overenskomst.  

 

Du har f.eks. krav på en lønforhandling om året. Lønforhandling er bestemt i den overenskomst du 

er ansat under, og varetages af din lokalt valgte tillidsrepræsentant. Hvad der skal lønforhandles om 

bestemmes i din lokale klub ved mandat afstemning. Som medlem af dansk socialrådgiverforening 

er du en del af denne afstemning.  

 

Din lokale klub på arbejdspladsen består af dine kolleager, der er medlem af dansk 

socialrådgiverforening og din tillidsmandsrepræsentant som mødeleder. I klubben, ved Børn og 

Familie i Favrskov, har vi bestemt, at vi mødes hver anden måned, som skifter mellem et 

frokostmøde, og et fyraftensmøde. Derudover kan der i særlige tilfælde vær ekstra klubmøder, 

såfremt der er behov for det. Det kunne være i forbindelse med en omorganisering, lønforhandling, 

medinddragelse i forhandlinger mv. Deltagelse i klubmøder foregår i ”fritiden”. Det vil sige, at 

møder i frokostpausen skal du ikke flekse ud for, men du skal selv ”betale” tiden til, at deltage i 

klubmøder, der ligger ud over den betalte frokostpause.  

 

Når du vælger at være medlem af Dansk Socialrådgiverforening, giver det dig mulighed for at 

benytte dig af din tillidsmandsrepræsentant og fagforening til mange forskelligartede spørgsmål, 

som kunne være, løn, pension, barsel, sygdom mv. Dansk Socialrådgiverforening tilbyder 

derudover mange forskellige kurser, fagfællesskaber mv. Det kunne også være at det utænkelige 

rammer dig, og du har brug for nogen der støtter dig igennem et forløb. Det kunne f.eks. være, at 

blive indkaldt til tjenestelig samtale eller omsorgssamtale på grund af sygdom, hvor du får brug for 

en bisidder, og en fagforening, der kan hjælpe, og støtte dig igennem et svært forløb.   

 

Kort sagt er det ikke uden betydning for dig, at være medlem af en fagforening på en arbejdsplads, 

der er under overenskomst med en fagforening. Du får til gengæld mulighed for medinddragelse og 

indflydelse på din arbejdsplads, og stå stærkt solidarisk med dine kollegaer.  

 

 

Mvh. Din Tillidsrepræsentant  

 

 

 

 

 


