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Første nyhedsbrev 

Du modtager hermed det første Nyhedsbrev på Fødevareområdet. Et 

nyt tiltag, der er startet her i 2019. Der vil blive sendt Nyhedsbrev ud, 

når der er emner eller aktuelle ting at skrive om.    

Nyhedsbrevet vil indeholde oplysninger og information om forskelligt. 

Det kan være nyt fra Følgegruppen eller netværk og sager i Faglig 

voldgift – Arbejdsretten eller Faglige sager, der afklares.  

Jeg håber, at I vil tage godt imod Nyhedsbrevet. 

Har du et forslag/emne, som du tænker, at alle skal vide noget om, så 

send det endelig. Der er ingen garanti for, at det kommer med, men 

sender du ikke dit forslag, er du helt sikker på, at der ikke skrives om 

det. 😊 

 

Medlemsmøder og Butiksbesøg 

I de første par måneder af 2019 stod klart i synlighedens tegn, idet vi 

på butiksområdet havde indkaldt til 13 møder på primært området, 

der dækker Bilka og Føtex butikkerne samt et møde for Coop 

medarbejderne på Fyn. 

I denne forbindelse besøgte vi omkring 65-70 butikker, hvor vi havde 

en rigtig god dialog med vores kollegaer på arbejdspladsen, og ikke 

mindst fik vi en fornemmelse af de udfordringer, der var i butikkerne. 

Vi måtte aflyse 3 af de 13 møder på grund af manglende tilmelding, 

men vi afviklede 10 møder med ca. 220 deltagere i alt.  

De store udfordringer vi mødte og diskuterede med medlemmerne, 

var arbejdsplan og planlægning - samt afregning af det faktiske 

præsterede arbejde. Dette har vi bragt videre overfor den centrale HR- 

afdeling i Salling Group, ligesom vi har opfordret til at rejse et evt. 

efterbetalingskrav gennem Fødevareforbundet NNF 

 

Ferieloven 

Ferieloven - overgangsordningen og indefrysningen giver selvfølgelig 

en del spørgsmål.  
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Vi optjener det samme antal feriedage, nemlig 2,08 feriedage om 

måneden og 25 dage om året, præcis som vi gør i dag.   

Det nye er samtidighedsferie, hvilket betyder, at vi kan afholde ferie - 

samtidig med at vi optjener den.  

Ferieåret kommer stadig til at strække sig over 12 måneder, nemlig 

fra d. 1. september til d. 31. august (perioden der optjenes i). 

Ferieafholdelsesperioden bliver fra d. 1. september til d. 31. december 

i det efterfølgende år. Perioden er udvidet med 4 måneder i forhold til 

den gamle ferielov. 

Der er selvfølgelig mange forskellige spørgsmål, ud fra de forskellige 

situationer den enkelte står i, og vi kommer meget gerne på besøg for 

at informere, gennemgå og svare på spørgsmål vedr. ferieloven. Det 

kan være på i form af informationsmøder, netværksmøder og 

tilstedeværelse i eks. kantine og lign.  

Se link til film om ferieloven.  

https://www.nnf.dk/saadan-fungerer-den-nye-ferielov/ 

Overenskomst regulering 

Da vi på butiksområdet har 6 hovedoverenskomster, vil vi ikke i 

nyhedsbrevet beskrive de enkelte reguleringer, da vi både rummer 

normallønsområder og minimallønsområder, men vi henviser her til 

Fødevareforbundet NNFs hjemmeside, hvor du kan se ændringerne i 

din løn og ansættelsesforhold. 

Coop – Kvickly og Super-Brugsen, for både bager og slagter 

https://www.nnf.dk/media/478506/coop-foedevareoverenskomst-

2017-2020.pdf 

BA selvstændige Brugser – Bager og Slagter 

https://www.nnf.dk/media/482899/ba-nnf-foedevareoverenskomst-

2017-2020.pdf 

Produktionsoverenskomsten. Supermarkeder, Bilka, Føtex, Meny, 

Spar, Rema 1000 – Bager & Slagter 

https://www.nnf.dk/media/472838/OK-2017-

Produktionsoverenskomst-2017-2020.pdf 

https://www.nnf.dk/saadan-fungerer-den-nye-ferielov/
https://www.nnf.dk/media/478506/coop-foedevareoverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/478506/coop-foedevareoverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/482899/ba-nnf-foedevareoverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/482899/ba-nnf-foedevareoverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/472838/OK-2017-Produktionsoverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/472838/OK-2017-Produktionsoverenskomst-2017-2020.pdf
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Håndværksbageroverenskomsten (BKD). Den lokale håndværksbager, 

lagkagehuset osv. 

https://www.nnf.dk/media/472835/OK-2017-

Haandvaerksbageroverenskomst-2017-2020.pdf 

Danske Slagtermestre (DSM) Den lokale håndværksslagter 

https://www.nnf.dk/media/475262/DSM-Butik-Overenskomst-2017-

2020.pdf 

Horesta Hoteller og restauranter 

https://www.nnf.dk/media/476155/HORESTA-Bageroverenskomsten-

2017-2020.pdf 

 Facebook siderne 

Vi har 6 Facebook sider for vores kollegaer, som arbejder hos 

håndværksbageren og slagteren. Der er en side for svende på både 

bager og slagter, ligesom der er en side for lærlinge på de to 

brancheområder - slutteligt er der udarbejdet en jobside for 

håndværksbagerne/konditorerne og en jobside for 

håndværksslagterne: 

 

Bager/konditorernes jobsider 

https://www.facebook.com/groups/370902706735945/ 

Slagternes jobside 

https://www.facebook.com/groups/275058896552499/ 

Slagternes svendeside 

https://www.facebook.com/groups/202005377248544/ 

Bagernes svendeside 

https://www.facebook.com/groups/165757237413464/ 

Bager/Konditorer lærlinge siden 

https://www.facebook.com/groups/302377123499698/ 

Gourmetslagter lærlinge siden 

https://www.facebook.com/groups/611734549177359/ 

 

https://www.nnf.dk/media/472835/OK-2017-Haandvaerksbageroverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/472835/OK-2017-Haandvaerksbageroverenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/475262/DSM-Butik-Overenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/475262/DSM-Butik-Overenskomst-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/476155/HORESTA-Bageroverenskomsten-2017-2020.pdf
https://www.nnf.dk/media/476155/HORESTA-Bageroverenskomsten-2017-2020.pdf
https://www.facebook.com/groups/370902706735945/
https://www.facebook.com/groups/275058896552499/
https://www.facebook.com/groups/202005377248544/
https://www.facebook.com/groups/165757237413464/
https://www.facebook.com/groups/302377123499698/
https://www.facebook.com/groups/611734549177359/
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GDPR og tillidsrepræsentanter  

Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold 

fra Datatilsynet har anerkendt tillidsrepræsentanten, som 

fagbevægelsens forlængede arm. TR og fagbevægelsen har altså en 

legitim adgang til personlige oplysninger om medarbejderne. Se 

afsnit: Data i ansættelsesretslig sammenhæng – punkt 3.0.  

Link til hele vejledningen. 

https://www.datatilsynet.dk/media/6931/databeskyttelse-i-

forbindelse-med-ansaettelsesforhold.pdf. 

Der er en ”håndbog” under udarbejdelse, som skal være en kortere 

Pixi udgave til TR m.fl. Der er oprettet en hotline og mail, hvor man 

kan ringe/skrive vedr. spørgsmål.  

Skriv til: trgdpr@hotline.com  

Ring til: 38107070  

 

Med venlig hilsen og på vegne af Butiksteamet 

 

Flemming Mogensen 


