OK21			
Arbejdsliv

Kan du holde til det?
Et stort, men yderst relevant spørgsmål. For vi skal

Hvad drømmer du om?

være længere og længere tid på arbejdsmarkedet. Men
vi skal også have et liv uden for arbejdet. Familien er
vigtig. Sygdom kan ramme alle. Vennerne i løbeklubben
kalder et par gange om ugen. Vi diskuterer ofte
barsel, barns sygedage og seniordage. Men hvad med
kollegaerne ”i midten” af livet, uden små børn og med
lang tid til pensionering?
Hvordan holder du balancen? Skal vi sammen ønske os
mere fleksibel arbejdstid, så livet kan gå op?
Og hvordan løser vi det ønske?

Tag dine drømme – og dialogen – med, når vi ses til
dialogmøderne rundt om i hele landet.

kost.dk/ok21

Det handler om dine vilkår. Om jeres overenskomst. De
fem dialogkort kan forhåbentlig starte en række samtaler
om netop jeres vilkår på din arbejdsplads.
Kost og Ernæringsforbundet vil virkelig gerne vide, hvad
I drømmer om at få ud af de kommende forhandlinger.

OK21			
Fællesskab

Du er en del af fællesskabet
Dit arbejdsliv fylder meget. Derfor er OK21 vigtig. Det

Hvad drømmer du om?

er her, vi forhandler om de rammer og vilkår, der
præger dit daglige arbejde. Sammen står vi stærkest.
Men står I samlet på din arbejdsplads? Accepterer du,
hvis dine kollegaer melder sig ud af fællesskabet, og
hvad betyder det for jer, der holder ved?
Vi håber, du vil bruge tid og kræfter på at tale med dine
kollegaer om, hvad fællesskabet er for en størrelse, og
hvad vi kan bruge det til? Hvad fællesskabet kan bruge
dig til? Hvordan hjælper vi hinanden med at få den
bedste arbejdsplads for alle?
Kan du selv gøre noget, og er der noget, der holder dig
tilbage?

Tag dine drømme – og dialogen – med, når vi ses til
dialogmøderne rundt om i hele landet.

kost.dk/ok21

Det handler om dine vilkår. Om jeres overenskomst. De
fem dialogkort kan forhåbentlig starte en række samtaler
om netop jeres vilkår på din arbejdsplads.
Kost og Ernæringsforbundet vil virkelig gerne vide, hvad
I drømmer om at få ud af de kommende forhandlinger.

OK21		
Uddannelse

Efteruddannelse – ja eller nej?
For er det nogensinde for sent at blive klogere? Og

Hvad drømmer du om?

hvem vinder ved, at du bliver klogere?
Hvis du selv kunne bestemme, så var der måske et
interessant kursus, som kunne inspirere dig. Som gav
mening i forhold til dit arbejde, i bred forstand, men
som også gjorde dig dygtigere i det hele taget eller
styrkede dig personligt?
Ville chancen for din deltagelse være større, hvis
kurset var betalt af arbejdsgiverne (men med
‘overenskomstkroner’, altså øremærkede forbedringer
til uddannelse)?
Vil du ‘få lov’ til at blive klogere? Og kommer der mon
en vikar og hjælper dine kolleger?
Og tør du?

Tag dine drømme – og dialogen – med, når vi ses til
dialogmøderne rundt om i hele landet.

kost.dk/ok21

Det handler om dine vilkår. Om jeres overenskomst. De
fem dialogkort kan forhåbentlig starte en række samtaler
om netop jeres vilkår på din arbejdsplads.
Kost og Ernæringsforbundet vil virkelig gerne vide, hvad
I drømmer om at få ud af de kommende forhandlinger.

kr.

OK21			

Pension

Har du råd til at blive gammel?
For at kunne klare dig økonomisk fornuftigt og

Hvad drømmer du om?

opretholde en vis levestandard, når du bliver gammel,
skal din pensionsudbetaling være 70-80% af din
indkomst.
Men det er ikke alle faggrupper, der har optjent
pension gennem hele deres arbejdsliv. Eller for den
sags skyld har fået den samme procentdel i pension.
Skal vi acceptere, at der også skal være forskel i
levestandard, når vi bliver gamle? Eller skal vi prøve
at sadle om, så procentsatsen er højere for de
lavestlønnede?
For spørgsmålet er i bund og grund, om du har råd til
at blive gammel? Og hvad med eleverne, skal de have
pension? Hvorfor (ikke)?

Tag dine drømme – og dialogen – med, når vi ses til
dialogmøderne rundt om i hele landet.

kost.dk/ok21

Det handler om dine vilkår. Om jeres overenskomst. De
fem dialogkort kan forhåbentlig starte en række samtaler
om netop jeres vilkår på din arbejdsplads.
Kost og Ernæringsforbundet vil virkelig gerne vide, hvad
I drømmer om at få ud af de kommende forhandlinger.

kr.

OK21			

Løn

Hvad med lønnen?
Lønnens størrelse bestemmes af både de centrale

Hvad drømmer du om?

overenskomstaftaler og dine årlige lønforhandlinger på
din arbejdsplads.
Løn er selvfølgelig vigtig for DIG og dit liv. Men hvad
med de dygtige kollegaer, der får en lavere løn end dig,
og som ikke selv råber så højt?
Hvis alle skal have samme lønstigning, så er der måske
ikke mere at give af. Er det så bedre at give til nogle få?
Og hvem? Eller for hvad?
Så; hvad med lønnen?

Tag dine drømme – og dialogen – med, når vi ses til
dialogmøderne rundt om i hele landet.

kost.dk/ok21

Det handler om dine vilkår. Om jeres overenskomst. De
fem dialogkort kan forhåbentlig starte en række samtaler
om netop jeres vilkår på din arbejdsplads.
Kost og Ernæringsforbundet vil virkelig gerne vide, hvad
I drømmer om at få ud af de kommende forhandlinger.

