Mange mænd i klassen

Erik Jul Nielsen

FOA-formand i Vejle:
Relationsarbejde er det
vigtigste for mig
Erik Jul Nielsen synes, det mest givende i arbejdet som FOA-formand i Vejle
er at komme ud blandt medlemmerne
og samarbejdspartnere på de mange
arbejdspladser i Vejle Kommune.
”Jeg lægger meget vægt på, at alle føler sig set og hørt, og er der brug for en
snak, så tager vi en snak. Gerne ansigt
til ansigt”, – lyder det energisk fra Erik,
der forud for jobbet som FOA-formand
i Vejle har arbejdet på både plejehjem
og sygehus som social- og sundheds-

hjælper og social- og sundhedsassistent. Før det har han arbejdet i butik
og som skovarbejder.

”

Det var egentlig min kone,
der syntes, jeg skulle tage
uddannelsen. Hun er selv
uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske
og vidste, jeg var god til at
arbejde med mennesker.

Efter endt hjælperuddannelse arbejdede Erik et par år på plejehjem, hvor han
også fik lejlighed til at blive nysgerrig
på de opgaver, som social- og sundhedsassistenterne løste.

”

Jeg var egentlig glad for
arbejdet som hjælper men
syntes, opgaverne assistenterne løste, virkede endnu
mere spændende. Derfor
læste jeg videre til assistent.
Da Erik var færdiguddannet sosu- assistent, fik han med det samme arbejde
på sygehuset, hvor han havde været i
praktik. Her fik han lov til at prøve mange af de sygeplejefaglige opgaver, han
havde drømt om som hjælper.

”

Jeg kom på en afdeling, hvor
assistenterne fik lov til både
at lægge venflon / drop m.m.
Det var virkelig interessant og
udviklende fagligt. Jeg er glad
for, at jeg har viden med mig
om begge uddannelser. Det
giver mig et godt fundament i
mit nuværende job.

30 Et fag – mange ansigter

Da Erik tog uddannelsen til social- og
sundhedsassistent, var han heldig, at
der var mange mænd i hans klasse.
Men generelt er der stor mangel på
mænd inden for sundheds- og omsorgsfaget.

”

Jeg håber, at flere mænd vil
opdage, at det er fag, man
også sagtens kan blive en del
af som mand. At det åbner
mange døre. Da jeg arbejdede
på plejehjem, lavede vi f.eks.
barbersalon, og vi tog ud og
så på biler, så der også var
noget for de ældre mænd. Det
syntes de var sjovt. Så der er
mange ting, man kan byde ind
med som mand i faget.
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Relationsarbejdet er
det vigtigste
Som leder af FOA i Vejle har Erik en
bred kontaktflade med medlemmer,
tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, ledere i Kommune og region
samt egne medarbejdere.
”Jeg kommer hele vejen rundt og
prøver mange ting som formand. Det
er en stor fordel, at jeg har arbejdet i
Vejle Kommune og kender arbejdspladserne, lederne og tillidsrepræsentanterne rigtig godt. Jeg ved, hvem
jeg kan prikke lidt til, og hvor jeg skal
trække mig lidt. Det er det relationsarbejde, jeg synes utrolig godt om.”

Der er meget at være stolt af
De mange historier i pressen, der taler
faget ned, er Erik opmærksom på.
”Det man skal huske er, at der altid
vil være arbejdspladser, hvor der skal
rettes op på noget, der ikke fungerer.
Men det er også vigtigt at gøre synligt,
at der er rigtig mange steder, hvor det
går godt. Hvor der er gode arbejdsforhold, kollegaer der løfter sammen,
ledelse der fungerer, borgere og pårø-
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rende der er tilfredse. De historier skal
også have mere fokus. For dem er der
rigtig mange af.”
De gode historier mener Erik både kan
spredes via FOA’s fagblad, de sociale
medier og hjemmesider.

”

Vi har alle ansvar for at finde
og dele de gode historier. FOA,
skolerne og praksis. Vi er alle
del af et fag, som vi kan være
stolte af at bidrage ind i. Der er
mange tusinde medarbejdere,
der hver dag har en kæmpe
betydning i andre menneskers
liv. Som gør en forskel. Uanset
om man er elev, nyuddannet
eller har været mange år i faget, skal man være stolt over
at bidrage til at løfte en meget
stor og væsentlig samfundsopgave.

Arbejdsplads: Formand for
FOA Vejle
Hvad laver du i dit arbejde?
• Daglig ledelse af medarbejdere
i afdelingen.
• Uddannelsesansvarlig for
tillidsvalgte, undervisning af
tillidsvalgte.
• Forhandling af aftaler
i Kommune, region og på
private arbejdspladser,
samt lønforhandlinger.
• Repræsentere FOA udadtil
i pressen, være synlig og
udarbejde pressemateriale.
• Ansvarlig for FOAs lokale
bestyrelse.
• Facilitering af møder.
• Medlem af hovedbestyrelsen
i FOA.
• Samarbejde med andre
organisationer.
• Kontakt til politikere.
• Økonomistyring – regnskab.
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