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Ny tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljørepræsentant 

På butiksområdet er der blevet valgt ny tillidsrepræsentant samt 
arbejdsmiljørepræsentant.  

Kollegerne i Farumhus Konditori har valgt Thomas Mortensen til 
tillidsrepræsentant. I Føtex i Bolbro har kollegerne valgt Brian Fyhn 
Olesen til Arbejdsmiljørepræsentant.  

Vi ønsker et stort tillykke til dem begge med valget og ser frem til et 
godt samarbejde. 

 

Fokus på Bagermestre og Lærlingeforhold 

Protokollat 33 udvalg 

På bagerområdet blev det i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne i 2020 aftalt mellem parterne, at der i 
overenskomstperioden 2020 – 2023 sættes fokus på uddannelses- og 
arbejdsforhold for lærlinge. Der er mange henvendelser fra lærlinge 
vedrørende deres uddannelses- og arbejdsforhold, som har betydning 
for, om de vælger at gennemføre uddannelsen.  

Der er efterfølgende nedsat et udvalg, kaldet Protokollat 33 udvalget. 
Udvalget består af en repræsentant fra bagere og konditormestre i 
Danmark BKD, en repræsentant fra Dansk Erhverv, Formanden for det 
faglige udvalg og en repræsentant fra Fødevareforbundet NNF. 
Sidstnævnte er Henrik Fredensborg fra Butiksteamet. 

Udvalget har været i arbejdstøjet, og har foreløbig lavet udkast til en 
håndbog for lærlinge og deres mestre.  

Det er hensigten, at håndbogen skal beskrive samt give råd og 
vejledning om de mange udfordringer og spørgsmål, der kan opstå i 
løbet af et uddannelsesforløb. Det er tanken, at håndbogen skal bestå 
af 2 dele. Den ene del omhandler forventninger og forpligtigelser samt 
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gode råd og vejledninger til mestrene. Den anden del beskriver 
rettigheder og pligter målrettet til lærlinge.  

Protokollat 33 udvalget arbejder også med fokus på flere muligheder 
for kurser og supplerende uddannelse af såvel mestre som lærlinge. 

I Kompetencefonden er der afsat midler til understøttelse af dette 
arbejde, ligesom der er mulighed for at søge om økonomisk støtte i 
Kompetencefonden til kurser og supplerende uddannelse. Det er både 
et relevant og spændende arbejde, der er store forventninger til. 

 

Øget midler til skolepraktik 

Der er indgået trepartsaftale om øget midler til skolepraktikydelse. Det 
betyder, at de lærlinge, som er nødsaget til at færdiggøre deres 
uddannelse, i et skolepraktikforløb, for eksempel på grund af 
arbejdsgiverens konkurs, kan se frem til en stigning i deres 
skolepraktikydelse. Der er afsat 80 millioner kr. årligt fra 2022.  

 

Særlig opsparing i henhold til 
Håndværksbageroverenskomsten 

Butiksteamet oplever, at der kommer flere og flere henvendelser 
vedrørende den særlig opsparing i henhold til 
håndværksbageroverenskomsten. Du skal være opmærksom på, at din 
arbejdsgiver pr. 1. marts 2021 skal afsættes 7,5% af din 
ferieberettiget løn dertil.   

Er du i tvivl om, hvorvidt du har fået den særlige opsparing? Så ret 
henvendelse til os, så vi kan foretage et løntjek. Til orientering kan 
oplyses, at 7,5% af en minimumsløn udgør 1.724,32 kr. pr. måned.  

 

Projekt i Butiksteamet 

Ud over de mange forskellige sager Butiksteamet behandler, er det 
besluttet at prioritere et projekt, der skal imødegå arbejdsgiveres 



Juli 2021 Side 4 

 

overenskomstmæssige ret til at modregne overenskomststigningerne, 
hvis den samlede løn ligger over overenskomstens minimumssatser. 

Projektet omhandler blandt andet at ”klæde” vores medlemmer bedre 
på til at komme godt igennem en lønsamtale eller ansættelsessamtale.  

Der vil blive informeret mere om projektet i takt med, at arbejdets 
proces og konkrete udformning. Projektet vil også blive behandlet i 
OK-følgegruppen på butiksområdet.    

 

Sommeren er over os  

Får du feriepenge under din ferie, skal dine feriedage løbende 
indberettes til Feriepengeinfo. Fristen afhænger af, hvornår din 
lønperiode slutter. 
 
Slutter lønperioden mellem den 1. – 15. i en måned, skal ferien 
indberettes inden udgangen af samme måned. 
 
Slutter lønperioden mellem den 16. og udgangen af en måned, skal 
ferien indberettes senest den 15. i den efterfølgende måned.  

Fristen for at indbetale dine feriepengene er den samme som for 
indberetningen, hvis din arbejdsgiver bruger Feriekonto som 
udbetaler. Er din arbejdsgiver derimod omfattet af en anden 
feriekortordning end Feriekonto, f.eks. Danske Slagtermestre DSM, 
skal din ferie kun indberettes inden fristerne og bliver først betalt af 
din arbejdsgiver, når du holder ferie.  

 

Feriepenge under barsel og forældreorlov 

Under barsels- og forældreorlov optjener du kun ret til betalt ferie fra 
din arbejdsgiver, hvis du får udbetalt hel eller delvis løn under dit 
fravær. 

Er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn eller delvis løn under 
fraværet, og du modtager barsels dagpenge fra kommunen, har du 
ikke ret til betalt ferie.  
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Men så kan der være mulighed for feriedagpenge fra din A-kassen, 
hvis du opfylder betingelserne. Kontakt din A-kasse herom. 

 

Forslag til emner og/eller spørgsmål 

Vi hører meget gerne fra jer med forslag til emner, der vil være 
relevante at bringe i et nyhedsbrev. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål. Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev, så send din e-
mail til Henrik Fredensborg på hf@nnf.dk herom.  

Hvis du ikke allerede er medlem af én eller flere af vores 
Facebookgrupper, finder du dem på, Bager og Konditorsvende i 
Danmark, Bager og Konditorlærlinge i Danmark, 
Gourmetslagterlærlinge i Danmark, og Gourmetslagters jobside.  

Du er også velkommen til at sende en mail til Flemming Mogensen på 
flm@nnf.dk for nærmere information. 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en god sommer!  

På Butiksteamets vegne   

Venlig hilsen 

Pernille Olsen 
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