RANDERS

Fagligt Fælles Forbund

Jobpatruljen kører også i Randers i år
Skolekontaktudvalget i LO-Randers gennemfører i ugerne 27 - 29 Jobpatrulje i Randers.
I denne forbindelse besøges et større
antal arbejdspladser, med henblik på
at undersøge, om unge ansatte under 18 år, arbejder under de forhold
som lovgivningen og overenskomster
stiller krav om.
Erfaringsmæssigt er der mange
steder store problemer med, at de
unge arbejder med farlige maskiner,
arbejder for mange timer eller ikke har
modtaget ansættelsesbevis, feriepenge eller løn under sygdom, og det er
bl.a. disse forhold, som Jobpatruljen
undersøger nærmere.
Jobpatruljen består af unge medlemmer fra 3F Randers og andre lokale fagforeninger, som sammen med
Jan Guldmann, der er formand for
skolekontaktudvalget, kører rundt og
besøger de forskellige arbejdspladser.

Har du forslag til arbejdspladser,
som Jobpatruljen skal besøge,
kan du kontakte Jan Guldmann på
tlf. 30 67 63 40 eller jan.guldmann@3f.dk

Fritidsjob er ikke kun for sjov
- hvert år bliver børn både lemlæstet og dræbt ved fritidsjob i Danmark.
Arbejdstilsynets statistik over anmeldte
arbejdsulykker for børn og unge mellem 13 og 17 år er frygtelig. Hvert år
udarbejdes en ajourført 5 års statistik,
og den seneste statistik viser bl.a. at:
6 børn er blevet dræbt
35 børn har fået amputeret en legemsdel (oftest fingre eller hænder)
35 børn er blevet ramt af forgiftning
eller fået en ætsningsskade
406 børn har fået knoglebrud (brækkede fingre, tæer, arme og ben).
Så hvis man påstår, at børn aldrig
kommer til skade under udførelse af
et fritidsjob, bør man nok revurdere
sin opfattelse.
Over 80% af alle unge under 18 år har
i kortere eller længere tid et fritidsjob,
og der er ingen tvivl om, at vores børn
er glade for jobbet, og vel specielt den
indtjening jobbet giver.
Samtidig er de unge en generel

dygtig og vellidt arbejdskraft, som
udfører et godt stykke arbejde til gavn
for virksomheden eller forretningen.
Som forældre er vi glade på vores
børns vegne, og synes det kan være
med til at modne dem, og også give
dem lidt livserfaring om det at være
på arbejdsmarkedet.
Med et fritidsjob følger et ansvar og
pligter for den unge, men der medfølger også en hverdag, hvor den unges
arbejde afgrænses af et stort antal
love og regler, som er besluttet som
en beskyttelse af vores børn.

Herudover er vores børn generelt sikret
de samme rettigheder på arbejdspladsen, vi som voksne er omfattet af, og
som forældre bør vi engang imellem
stille os spørgsmålene:

Arbejder dit barn i et job indenfor
3F’s organisationsområde, kan han
eller hun blive medlem i 3F Randers for ca. 1 kr. om dagen. Dette
omfatter fuldt medlemskab – inkl.
gruppelivsforsikring. Herudover kan
dit barn blive omfattet af forbundets
fritidsulykkesforsikring. Læs side 18

• Har du underskrevet det
ansættelsesbevis, forældre
SKAL underskrive, når dit barn
er under 18 år???

• Ved vi hvad vores barn
arbejder med i sit fritidsjob?
• Kan der være nogen fare ved
det, som mit barn arbejder med?
• Får mit barn den løn, tillæg,
feriepenge m.v. som love og
overenskomster foreskriver?
• Har jeg som forælder snakket
med mit barn om disse ting?

Læs næste side, og se om du kan
svare JA til de nævnte forhold – det
er nemlig, hvad der gælder for dit
barn, når han/hun har et fritidsjob.

