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Yrkesseksjon kirke,
kultur og oppvekst

Velg kvalitet – velg FAGFORBUNDET
Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 390 000 medlemmer. Visjonen
vår er et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold. Du kan være medlem i
Fagforbundet hvis du arbeider i offentlig sektor, i et statlig eller interkommunalt selskap, eller i
private virksomheter. Du er også velkommen som medlem hos oss dersom du er lærling,
skoleelev eller student.
Fagforbundets hovedoppgave er å sørge for at medlemmene har gode og trygge lønnsog arbeidsvilkår. Målet vårt er at alle skal ha ei lønn å leve av, uansett om du er mann eller
kvinne, og uavhengig av hvor du bor og jobber. En solidarisk lønnspolitikk betyr at lønna
til de lavlønte må heves. En rettferdig lønn må gjenspeile arbeidets art og innhold, og krav til
utdanning og ansvar.
Fagforbundet bidrar til offentlige tjenester og arbeidsplasser med god kvalitet. Det må være
samsvar mellom det folk har behov for, og det de tilbys. Bare en velfungerende offentlig
sektor kan gi alle innbyggere en trygg hverdag og lik rett til velferdstjenestene.
Gjennom anbud og privatisering får vi dårligere kvalitet i det offentlige tjenestetilbudet.
Konkurransen om å levere inn det laveste anbudet, fører til at arbeidstakernes lønns-,
pensjons- og arbeidsvilkår svekkes. Mange støtes ut som følge av et mer brutalisert arbeidsliv.
Fagforbundet aksepterer ikke dette. Vi arbeider aktivt for å stoppe en slik utvikling, og for at
begrepet «inkluderende arbeidsliv» skal få et reelt innhold.

Noen av våre viktige saker:
På arbeidsplassen er det viktig at alle
tas med i planlegging og får delta i
etter- og videreutdanningstiltak. Den
enkeltes kompetanse skal anerkjennes
og respekteres. Yrkesseksjonen
arbeider for ei god grunnopplæring for
alle og å gjøre høyere utdanning mer
tilgjengelig.

Kultur står sentralt i yrkesseksjonens
arbeid. Vi sto på for at Kulturloven
skulle bli en realitet, og nå er den her:
Ta den i bruk! Kulturarbeidere skal ha
trygge og forutsigbare lønns- og
arbeidsvilkår.

Alle barn skal kunn
omsorgs- og læring
hagen. Yrkesseksjon
hele personalet ska
nødvendig kompeta
barnehagen skal væ
omsorg, lek, læring
utjevning.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Fagforbundets yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid er lagt til forbundets fire yrkesseksjoner.
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst er en av disse. Som navnet sier er yrkesgruppene som
tilhører kirke- og gravferd, kultur og barne- og ungdomssektoren (så som barnehage, SFO,
skole og forebyggende barne- og ungdomsarbeid), medlemmer i Yrkesseksjon kirke, kultur
og oppvekst. Yrkesseksjonen arbeider med saker som påvirker de ulike utdanningene, som
regulerer utøvelsen av det enkelte yrke og som påvirker sektorene som medlemmene arbeider
innenfor. Yrkesseksjonen skal bidra til at de tjenestene vi yter til innbyggerne er av god kvalitet.
Yrkesseksjonen gir innspill til tarifforhandlingene, både lokalt og sentralt.
I en egen del av Fagbladet finner du stoff som angår din yrkesseksjon. Det kommer fast til alle
medlemmer åtte ganger i året. Yrkesseksjonen har også egne nettsider:
www.fagforbundet.no/skko
Yrkesseksjonen ledes av et yrkessentralt seksjonsstyre for det nasjonale arbeidet og
av fylkesvise seksjonsstyrer for det lokale arbeidet. Den enkelte fagforening har også
yrkesseksjonstillitvalgte. Yrkesseksjonen er representert i Fagforbundets besluttende organer
på alle nivåer. På denne måten sikrer Fagforbundet at det yrkesfaglige arbeidet ivaretas på alle
nivå. I yrkesseksjonen kan du ta opp spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig
utvikling i jobben. Det er her du tar opp arbeidsmiljøutfordringer og problemstillinger som
er viktige for yrkesgruppa di. Yrkesseksjonen setter søkelyset på muligheter og utfordringer
yrkesgruppa di møter i samfunnet.

ne få et tilrettelagt
gsmiljø i barne
nen jobber for at
al få utvikle
tanse til at
ære en god arena for
g og sosial

Alle ansatte i Den norske kirke og i
gravferdsområdet er nødvendige for
å yte gode tjenester og møte
mennesker i glede eller sorg, med
respekt. Arbeidsmiljøet må bli bedre
både ute og inne. Alle borgere og
medlemmer i kirken må få de tjenester
de har behov for i samsvar med
gravferdslov og kirkelov.

Barn og unge er mangfoldige og skal
ha lov til å være det. Derfor er det viktig
at alle som jobber i SFO/skole eller
med ungdom blir inkludert og får
bruke sin erfaring og kompetanse.
Gjensidig respekt på arbeidsplassen gir
rom for tverrfaglig samarbeid og bidrar
til å motvirke mobbing og
diskriminering.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

