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Valg er et ord der vil gennemsyre dette

Caution. Tiden er inde til det årlige valg til

bestyrelsen af din fagforening. Som alminde-

lig borger i et demokratisk land, opfatter vi

sikkert ikke demokratiet som noget ekstraor-

dinært, vi er jo opflasket med det og er alle et

produkt af demokrati.  

Demokrati er grundpillen i det samfund vi

lever i og den styrerform vi er så heldige at

leve under. Men demokrati er ikke en styrer-

form hvor man blot kan læne sig tilbage og se

hvad der er i vente. Demokrati bygger på dig

og dine holdninger og demokratiet kan kun

fungere optimalt hvis vi alle benytter os af

muligheden, for at lade vores stemme høre.

Her tænker jeg ikke på at stille sig på talersto-

len og lade sine meninger runge udover en

stor forsamling, lad du politikerne om det!

Men gør dig selv og demokratiet en tjeneste.

Mærk efter, tag et standpunkt og find en kan-

didat du mener, vil kunne repræsentere dig og

dine holdninger. Brug så din demokratiske ret

og stem!

Som menigmand kan man til tider tænke

”hvad betyder min lille stemme?” eller ”jeg er

godt tilfreds” men selv her er det af den stør-

ste betydning at du tilkendegiver din stemme

Den dag vi alle negligerer vores stemmes

magt eller blot læner os tilbage, må demokra-

tiet give op. Den dag bliver det en minoritet

der dikterer hvad der er op og hvad der er ned.

Så kære medlem. Brug din stemme……..

dagen kan komme, hvor du ikke har et valg!

Med venlig hilsen

Jørn Fink

Valg
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ØKONOMI
Den økonomiske situation for luftfartsindustrien som hele, og for
SAS i særdeleshed, er stadig meget usikker. Desværre er situationen
så alvorlig, at selv de svagt faldende oliepriser ikke i sig selv er nok til
at rette op på situationen. Det er en situation som hverken SAS’
ledelse eller vi som faglig organisation kan sidde overhørig. Derfor
føres der i disse dage forhandlinger direkte mellem SAS’ øverste
ledelse og de 21 fagforbund der har overenskomst med SAS i
Skandinavien. 

CAU gav allerede i maj måned SKC et tilbud om at gennemføre
besparelser inden for det område som vi repræsenterer. Desværre
må vi her i oktober konstatere, at der intet er sket på dette område.
Dette skal dog ikke forhindre at vi fortsætter, og de tilbud vi har frem-
ført står stadig ved magt. CAU er gået positivt ind i forhandlingerne
og håber stadig på at der samlet opnås et resultat som betyder, at der
også i fremtiden er et stort og stærkt SAS i Danmark. CAU er dog
også på det rene med, at uanset hvad de forskellige faggrupper i SAS
leverer af besparelser, vil det ikke være det der kan redde vores fælles
arbejdsplads. Problemerne i SAS er desværre i en størrelsesorden
der kræver helt andre tiltag og ændringer end blot at lave visse tilret-
ninger i overenskomsterne mellem de ansatte og SAS. 

OVERTALLIGHED
Desværre er der endnu ikke nogen afklaring på, hvorvidt det vil blive
nødvendigt at skride til afskedigelser af CC. De sidste tal CAU er ble-
vet præsenteret for viser at der umiddelbart er en overtallighed på ca.
40 CC. Fra dette tal skal der trækkes de kolleger, som har valgt at
indgå en aftale om frivillig opsigelse, ekstraordinær deltid eller orlov.
CAU har endnu ikke modtaget en opgørelse for, hvad disse ordnin-
ger har givet, men vi er stadig af den opfattelse, at overtalligheden er
af en størrelsesorden, som kan håndteres uden afskedigelser. Skulle
vi mod forventning blive nødt til at afskedige, skal afskedigelse ske
ud fra senioritet. 
Citat fra overenskomsten”…. senioritetsprincippet lægges til grund
ved opsigelse på grund af arbejdsmangel, så CC ved CPH-basen med
laveste senioritet siges op først. Ved lige senioritet, skal den yngste i
alder siges op først. Med senioritet menes her ansættelsestid som CC.”
Citat slut.
Til eventuel brug i ovenstående tilfælde er der udarbejdet en fælles
senioritetsliste for samtlige ansatte CC, vikarer så vel som fastansatte.

MOBNING
På trods af de mange problemer den dårlige økonomiske situation
fører med sig, er der stadig en hverdag og en virksomhed der skal
hænge sammen.

For kort tid siden blev der gennemført en arbejdsmiljøundersøgelse
blandt CC og den viste på et område et klart billede af, at vi som kol-
leger ikke behandler hinanden med den fornødne respekt. En meget
stor del af CC føler sig mobbet på arbejdspladsen. Der er her tale om
flere former for mobning, men den form for mobning som tilsynela-
dende er mest fremherskende er det vi også kalder sexchikane. Vi er
en faggruppe som består kolleger af begge køn og af flere seksuelle
orienteringer. Dette kombineret med de meget trange arbejdsforhold
vi bliver budt i flyene, hvor kropskontakt er uundgåelig, gør at der
påligger os alle et ekstremt stort ansvar for at holde os på den rigti-
ge side af, hvad der er acceptabel opførsel. De kolde fakta er, at en
del kolleger føler sig forulempet af kolleger på flyene, kolleger fra
begge sider af den skudsikre dør. Det må og skal vi ikke acceptere.
Den der bliver udsat for mobning eller sexchikane kan have svært ved
selv at sige fra, det er derfor op til vi andre at gribe ind og sige fra,
hvis vi oplever noget der ikke burde ske.

Den her nævnte form for mobning er desværre ikke den eneste form
som vi i foreningen bliver præsenteret for. Jeg vil tage yderligere to
typer af mobning/chikane op. CAU hører jævnligt fra ældre kolleger
der føler sig presset af yngre kolleger på grund af deres alder.
Bemærkninger som; ”er det ikke snart på tide at du stopper”, ”hvad

laver du egentlig her, burde du ikke afgive din
plads og lade de unge komme til” etc. CAU
finder det meget forkasteligt, at CC tillader
sig at behandle andre kolleger på denne
måde. 

Den anden form for mobning/chikane som
CAU jævnligt hører om kommer fra en del af
vore norske kolleger der flyver langt ud af
CPH. Disse kolleger er jævnligt, og efter egne
udsagn, faktisk på hver eneste tur, udsat for mobning/chikane
fra deres danske kolleger. Lad mig en gang for alle slå fast; vore nor-
ske kolleger på langruter flyver ud af CPH fordi der er en aftale om
dette, en aftale som CAU er en del af. Uanset hvilken indstilling man
har til en sådan aftale som menig flyvende, er det udelukkende noget
som man kan forholde sig til på foreningsniveau, og under alle
omstændigheder ikke noget den enkelte norske CC har ansvar eller
del i. CAU tager som organisation skarpt afstand fra en hver type af
chikane som vore norske kolleger bliver udsat for, og håber at vi i fæl-
lesskab kan stoppe det

Vi har alle ret til at være her, uanset alder, køn, hudfarve og nationa-
litet, og i lighed med hvad jeg nævnte før, må jeg opfordre til, at vi
som kolleger griber ind, hvis vi bliver vidne til den ene eller anden
form for overgreb.

MEDLEMSKAB AF CAU
Heldigvis har CAU, i sammenligning med de fleste andre fagforenin-
ger i Danmark, en ekstremt høj medlemstilslutning. Desværre duk-
ker der ind i mellem sager op, som gør at vi som forening får klart for
os, hvad der kan ske for de ganske få kolleger der fravælger at være
medlem af CAU. En sådan sag vil jeg beskrive i håb om, at dem der
står uden for fællesskabet kan forstå vigtigheden af at de melder sig
ind.

Jeg fik for kort tid siden en henvendelse fra en kollega som en uge tid-
ligere var blevet afskediget fra SAS. Den pågældende kollega ønske-
de at få hjælp, ønskede at vide om det SAS havde gjort var lovligt, etc.
Problemet var blot, at hun ikke var medlem af CAU. Havde kollega-
en været medlem af CAU havde CAU været involveret fra dag ét. Vi
ville af SAS have modtaget information om sagen, og vi ville havde
deltaget i de samtaler der foretages i sådanne sager. CAU ville have
kunnet garantere, at alle regler og love ville blive overholdt, og vi ville
havde kunnet garantere at kollegaen ville have fået en korrekt og fair
behandling. Heldigvis ender selv de mest alvorlige sager som regel
med en lykkelig udgang, hvor der i trekløveret SKC, den ansatte, og
CAU, findes en løsning, hvor ansættelsesforholdet fortsættes, og der
sættes foranstaltninger i værk, som skal forhindre en gentagelse af
baggrunden for hele sagen.  Har man fravalgt at være medlem af
CAU, har man samtidigt fravalgt sig muligheden for at tage del i den
erfarne og professionelle hjælp som CAU kan tilbyde, og man står
helt alene i verden.

Banker det på CAU’s dør med et ønske om hjælp, vil vi selvfølgelig
gøre hvad vi kan for at hjælpe, man kan ikke straffe folk fordi de har
dummet sig. Desværre er det dog ofte for sent vi kommer ind i sager-
ne i så tilfælde, og vi må så blot konstatere, at fravælger man at være
en del af fællesskabet, så ligger man som man har redt. 

VALG
Valget til CAU’s bestyrelse sættes i gang med dette nummer af
Caution og fra min side skal der blot lyde en stærk opfordring til at
benytte din demokratiske ret (og pligt mener jeg) til at gøre din ind-
flydelse gældende. Afgiv din stemme, påvirk hvem der kommer til at
repræsentere dig i forhandlingerne med SAS i denne svære tid vi står
i. Stemmer du ikke vil det være lidt svært for dig at klage over resul-
tatet, hvis det ikke går din vej.

Med venlig hilsen Verner 

Gode kolleger,

Verner Lundtoft Jensen (Formand)
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Så er endnu et bestyrelsesår næsten slut og et nyt skal snart
begynde. Vi i ressourcegruppen har mange områder, hvor vi
gerne ville kunne give Jer svar, men det tager tid, at få svar
og afklaringer, når vi skal igennem flere instanser.  Vi har sta-
dig en del ubesvarede spørgsmål angående subpart Q reg-
lerne omhandlende bl.a. transporttider, hvad vil det sige at
der skal tages hensyn til døgnrytmen, langruteturene ved
forsinkelse, samt hvile fast på BKK og ved forsinkelse på de
andre ruter. Så snart vi kan give klar besked skal I få den og
så vil vi også afholde informationsdage omkring reglerne. I
skal stadig huske på, at vi har begrænsninger i vores tjene-
stegøringsaftaler, som på nogle områder er mere begræn-
sende end subpart Q reglerne. Sagen omkring F7Sdage er
endnu ikke afklaret, forhåbentligt har vi nyt i næste nummer
af Caution. Vi har brugt tid på at forhandle overtallighed og
besparelser, checke slingeoplæg, holde slingeforhandlinger,
møder omkring forbedret feriesystem og deltidsbidding osv.
Efterårsferien er ovre og allerede om kort tid venter julemå-
neden forude.             

Juleschedulen
Der er udsendt mail, hvorledes I skal gøre med hensyn til
juleschedulen. Produktionsgruppen kan arbejde 24, 25, 26
og 31.december samt 1. januar. Har I fri i år, så har I fri 24,
25, 26 og 31. december samt 1. januar, dog med følgende
begrænsninger. 

Ved schedulering af produktion i jul og nytår gælder følgen-
de Retningslinjer: 

CC i fast gruppe følger sin normale rotation. 

For CC i VG oprettes to julegrupper som følger: 

gruppe F: Fri 24.-26. dec. og 31. dec. - 01. jan. 
gruppe P: Tilgængelige for produktion i periode 24. dec. - 01. jan.

Hver CC knyttes til én af ovenstående grupper og veksler
mellem grupperne hvert år. 

Det er vigtigt at have balance mellem gruppe F og gruppe P.
Hvis der er ubalance, gælder følgende principper for flytning:

CC fra julegruppe P flyttes til gruppe F i senioritetsorden. 
CC fra julegruppe F flyttes til gruppe P i omvendt senioritet;
i.e. yngste CC flyttes til P.

Forudsætninger: 
Produktionsbehovet over jul og nytår er styrende for schedu-
leringen i perioden. Med dette som overordnet princip skal
følgende iagttages ved udarbejdelse af schedules: 
-Request på evt. stop på langrute i jul og/eller nytår tildeles
efter senioritet.

-I øvrigt fordeles produktionen mellem tilgængelige CC uden
hensyn til senioritet.
-I det omfang de tilgængelige CC i de faste grupper og i jule-
gruppe P ikke kan dække hele produktionen, kan CC i jule-
gruppe F tildeles produktion i omvendt senioritet; idet disse
sidste dog skal tildeles mere attraktiv produktion. 

Scheduleringen sendte jule-mailen til os for godkendelse, og
vi havde enkelte indvendinger, som de lyttede til, bl.a. at
man også skulle kunne bidde på kortruteture, såfremt der
bliver nogle kortrutestop. Nu offentliggjort og klar til at I kan
indsende jeres ønsker i henhold til mailen, så turene bliver
tildelt efter senioritet.

Feriesystem
Vi har været i workshop med SAS angående forbedret ferie-
system, og dette har været en positiv oplevelse. Vi er enige
om, at majproblemet skal løses, samt at feriesystemet skal
være mere gennemskueligt og overskueligt. Vi har endnu
ikke diskuteret detaljerne, men vi håber, at kunne blive enige
om dette, og til slut få et lige så positivt resultat, så alle
ansatte bliver tilfredse.

Deltid
Desværre er der ikke kun gode oplevelser, men jeg har lært
at man skal starte med det positive, og derefter tage det
negative. Der var deadline for deltidsbiddingen den 13.
Oktober, og vi har endnu ikke hørt fra SAS ang. tildelingen af
denne. Vi blev i april enige om hvorledes de 30 % skal bereg-
nes, men det er i denne omgang også det eneste vi er enige
om. Vi blev kaldt til møde med SAS, for at blive enige om
hvorledes den fremtidige deltidsbidding skulle se ud. SAS
kom med det forslag, at der skulle være differentieret læng-
de på forskellige deltidsbiddinger.
Der var den almindelig kendte deltidsbidding, som kunne
biddes i 1 år.
Så var der et forslag om sæsondeltid, som kunne biddes i 1, 2,
og 3 år. (Her flyver man fuld tid i bl.a. sommerperioden).
Endelig var der et nyt forslag, som SAS kaldte variabel deltid,
som også kunne biddes i 1,2, og 3 år. (Her flyver man fuld tid
i juni, juli, august og september, men får deltidsløn hele året.
De manglende fridage over sommeren, udlægges så resten af
året). Dette såkaldte ”nye forslag” havde mange for CAU gen-
kendelige elementer. Vores udgangspunkt for at lave en ny del-
tidsform hænger dog sammen med en aftale om, at alle del-
tidsønsker skal imødekommes. Desuden bindes den også op
på en FX-aftale, ligesom forrige omgang da alle fik deltid.
Som I kan læse var vi ikke enige om SAS forslag, og vores
indvendinger var, at alle deltidsforslag skulle have samme
løbetid, og hvis ikke alle kunne blive på 1,2 og 3 år, så måtte
alle blive på 1 år. Det viste sig også at beregningen på de eks-
tra fridage ikke var helt præcis, så også her gjorde vi indven-
dinger. SAS ”hørte” på vores indvendinger omkring udreg-



ningen af dagene, men i sidste ende gjorde de fuldstændig
som de selv ønskede med hensyn til det allervigtigste for CC,
nemlig løbetiden af deltidstildelingen.
Der var da heller ingen tvivl om hvorfor SAS har valgt at gå
deres egne veje: SAS ønsker at der er flere til rådighed om
sommeren, og de håber på, at flere bidder i 3 år og at ingen
tør bidde den 1-årige almindelige helårsdeltid.  For mange af
Jer gælder det om at få privatlivet til at hænge sammen og
kunne planlægge 3 år frem i stedet for 1 år. Det var netop
også derfor at vi ønskede 1, 2 og 3 årig almindelig deltid.
Konsekvensen af SAS ageren kan blive, at antallet af CC, der
er behov for mindskes, såfremt mange bidder variabel del-
tid. Når der er færre ansatte får dette effekt på antallet der
kan få deltid, samt antallet der kan komme i fast gruppe, da
disse beregnes efter antallet af ansatte per en bestemt dato.
Det sidste ord er ikke sagt i denne sag.

Slingeforhandlinger    
Vi har set en forbedring i slingeoplægget for november
måned.  Det er formentligt en blanding af velvilje og overtal-
ligheden, at scheduleringen bl.a. har haft mulighed for at
splitte slinger op og lave mindre belastende 3-dagesslinger
(færre slinger med over 30 timers produktion), så lad os se
det positive i det og nyde det.

Athen og Madrid er i de fleste tilfælde blevet slinget alene,
således at de ikke ligger inde i en udvidet dag, og skal klares
på en sandwich.

London tur/retur holdt sig tidligere lige på 6 timer og var
således uden krav på mealstop, men den er indlagt med
længere stop i LHR, som gør, at der skal være mealstop.
Vi holder øje med Milano tur/retur for at se, om der ofte er
forsinkelse, da denne også er en rute, der holder sig præcis
under 6 timer, og således er uden mealstop. Hvis det viser
sig at der ofte er forsinkelse, er det billigere at laste mad på
forhånd, i stedet for at Crew oplifter mad på udestation.
I skal holde øje med de lange charter ud af Jylland, og huske,
at hviletiden skal være lige så lang som den forudgående fly-
vetid (fra checkin – blockon), da enkelte er scheduleret ret så
tæt, at der ikke skal meget forsinkelse til på den første char-
ter, før efterfølgende dags charter skal forsinkes. 

A319 mealseats
Vi vil gerne minde jer om vores aftale omkring mealseats på
A319, som er følgende hvis der flyves efter langlinjereglerne:

2. Meals; langrute.
1. Senest 6:30 tm. regnet fra check-in skal SAS sørge for, at
CC har tilgængelighed til et varmt måltid mad.

a) Flyvetjenesten skal planlægges med mulighed for mini-
mum 0:30 tm. ophold i tjenesten for spisning ombord.

b) Ved nonstop flyvning, hvor flyvetiden overstiger 10:00
tm., skal flyvetjenesten planlægges med mulighed for 2
gange 0:30 tm. ophold i tjenesten for spisning ombord.

c) På alle flyvninger skal SAS garantere tilgængelighed til
såkaldt “make-your-own-sandwich”-arrangement.

d) På A319 reserveres Assigned mealseats. Med nuværende
konfiguration betyder dette en stolerække med 3 sæder
bagerst i kabinen                                                                           

Baggrunden til aftalen var, at MIR tydeligt gav udtryk for,
allerede under indretningen af A319, at indretningen ikke var
hensigtsmæssig, idet toiletterne er lige ved fwd galley, og
man således skulle sidde og spise med en stor risiko for at
dette skete med ufrivillige duftgener. Da vi i 2006 skulle lave
en ny mealstopaftale, var det vigtigt at vi fik dette problem
løst. Løsningen blev at der skulle blokeres den bagerste
række til CC, som mealseats på de lange charter.

Standby for de der flyver langt
De nye regler omkring standbyline har nu været gældende i
næsten et år. Vi vil meget gerne have Jeres holdning til dette,
så vi ved i hvilken retning vi skal arbejde fremover.  Skal vi gå
tilbage til 2 standbylines, skal vi fortsætte som i år med en
line og 20 dage (100%) eller bør standbyline helt forsvinde,
så vi bare har standbyblokke og eventuelt laver en undtagel-
se over jul og nytår, hvor vi kan risikere at have slinger, der
strækker sig over mere end 5 dage.
En del har rettet henvendelse omkring standbyreglerne, og
vi kan se, at mange af Jer har fået scheduleret for mange i
henhold til aftalen. Føler du, at du har haft mange standby-
dage beder vi dig kontrollere antallet og checke at det stem-
mer overens med aftalen, som du kan se nedenfor: 
a) CC skal have fløjet i mindst 2 måneder og/eller have haft

mindst 3 ture på langruter, inden standby-line scheduleres
b) Standby-line scheduleres sammenhængende i en perio-

de på max. 25 dage. I tillæg til dette, kan op til 20 (80%:
16) dages standby scheduleres i blokke og heraf max. 5
dages strøstandby. Ingen fridage scheduleres under
standby-line.

c) CC må max. scheduleres én standby-line pr. kalenderår.
(Standby-line medregnes til det kalenderår, hvor første dag
i en standby-line ligger). Der skal være min. 56 kalenderda-
ge mellem to standby-lines, og min. 30 kalenderdage mel-
lem standby-line og standby-blok.

d) CC må ikke planlægges med
standby-line (i.e. > 5 dages sam-
menhængende standby) i samme
kalendermåned to år i træk. I
denne forbindelse ses bort fra
standby-lines i 2007.

Med venlig hilsen
Karin Ligaard 5
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MIR

Vi er i fuld gang med arbejdet omkring CRJ-900 og flere og
flere ting er ved at falde på plads.
Vi har fået udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV), som
ligger klar med spørgsmål omkring servicen ombord. Vi er
sammen med Inflight i gang med en vurdering af det mini
koncept, som vi kender i dag, da vi ved, at det er et stort pro-
blem at nå det hele p.g.a. den meget korte flyvetid. 
Vores galleys blev sendt fra Los Angeles til Montreal den 19.
oktober for at blive sat i vores fly, som efter planen skulle
være i København i første uge af december.

Indretningen af CRJ-900 har været meget anderledes end
den proces, som SAS normalt bruger i forbindelse med ind-
retning af fly p.g.a. den meget korte leveringstid samt fordi
udformningen af flyet allerede ligger fast. Men der er kom-
met ændringer for at forbedre arbejdsmiljøet ombord; et
eksempel er, at vi har fået lavet en fast waste i et doghouse
ved aft galley. Flyet kommer med både galley og toilet i fwd
og aft, hvilket også er med til at give væsentlig bedre
arbejdsmiljø, service samt kundeoplevelse. 

CRJ-900 er et nyt fly for os alle, og
det derfor vigtigt, at vi får feedback
på alle områder, så snart du har
været ude og flyve.

Projektet med CRJ-900 har været et meget positivt samar-
bejde fra starten med alle parter i projektet.

CRJ-900

Ved du at der under uniformskomiteen findes et skoprojekt!

Er du også en af dem med fodproblemer. Har du tænkt over
om det kan være dine sko det er galt med?

Der er 2 ting her i livet der er vigtigt. Dine sko er en af dem.
(sengeleje er det andet).
Her er nogle gode råd:
- undgå bananformede sko
- ydersål bør være af blødt materiale
- indersål i skoen bør være lige og flad
- brug sko af skind, undgå syntetiske materialer
- hælehøjde bør ikke være over 2 cm.

Rigtige sko kan reducere dine
besværligheder med over 50%, så
hvis du gerne vil undgå smerter i:
lægmuskler - knæsmerter - smerter
under foden - smerter i fodrod - nedgroede negle – ligtorne
- smerter i hælen – hofteplage - lænderyg - så tjek din sko og
læs mere på portalen under SAS uniform services.

Du kan købe sko og strømper på uniformsdepotet og frem-
over skal der betales kontant idet der ikke længere laves løn-
træk.

Med venlig hilsen
MiR

Om sko
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New Delhi
Nu er det endelig besluttet, hvilket hotel vi skal bo på i New
Delhi. Det bliver et kendt hotel blandt de CC, som sidste
gang fløj New Delhi. Navnet er Taj Palace Hotel, som er et
ganske fint beliggende hotel i rimelig afstand til bymidten.
Der er en stor pool, som helt sikkert vil være populær. Om
vinteren kan nætterne være kølige, men dagene rimeligt
varme.

Husk at holde vinduerne lukkede, da der i New Delhi er en
hel del små drillesyge aber, som gerne besøger dit værelse,
hvis du ikke passer på. Husk også, at undlade at drikke van-
det i vandhanen, så du undgår maveproblemer. Der er gra-
tis vandflasker på rummet, stillet til rådighed af hotellet.

Husk regntøj, fra sidst i maj til midten af september, hvor
Monsunregnen til stor glæde for inderne ”vælter” ned hele
dagen. Grunden til at inderne er glade for regnen er at tem-
peraturen synker ca. 10 grader ved regnvejr.

Vi hører meget gerne, både ris og ros om hotellet.

Tokyo
Vi havde en del negative rapporter fra CC, efter flyttet til
Spring Hotel. En hotelspecialist fra pilotforeningerne har
været i Tokyo, og talt med hotellet om de klager, crew har
beskrevet.

Følgende er registreret: Følgende er gjort:

Dårlig morgenmad Der er indført yoghurt, mysli,
frisk frugt etc. Vi har herefter
fået tilbagemelding om at det er
blevet bedre - men der findes
desværre ingen som laver ome-
letter som på Radisson!

Ingen Coffe-shop Findes, når man fortsætter forbi
receptionen til huset ved siden af.
Åbningstiden er 10 - 21

Ingen emergency Bliver monteret umiddelbart
knap på telefonen

Hårde senge  Kan vi desværre ikke gøre noget
ved - dog skal det siges, at langt
de fleste syntes at sengene er OK

Sengeovertræk og Problemet er ved at finde sin 
lagen syet sammen løsning

Information Vil fremover blive uddelt ved
ankomst (som i SEA). Denne vil
indeholde tog og bus tider, fit-
ness tider, shopping, pay tv på
engelsk etc.

Engelskkundskaber En del vil blive løst med en infor-
mationsfolder, samtidig som det
opleves at det er blevet bedre i
receptionen

"Do not use elevator Skilt vil nu blive opsat
in case of fire" 

Transporttid til city Tiden fra hotellet til city er korte-
re end hvad der er fra Radisson. 
Der findes 3 muligheder med
tog. JR, som tager 38 min. og
koster 540 yen. JR Rapid, tager
30 min. og koster ligeledes 540
yen mens Express tager 25 min.
og koster 540 plus 500 yen

Betaling for brug Fejl fra hotellets side, og er nu 
af poolen rettet op.

Det skal også nævnes, at der også er kommet positive rap-
porter og CC er glade for shoppingmulighederne, flere
restauranter at vælge imellem etc., og ikke mindst at de føler
de bor i en by.

Ved stop over 24 timer, bor CC/Flightdeck også på Spring
Hotel og i vinter er der 1 stop om ugen med 48 timer.

Hilsen
Hotelkarlene 
Brian og Søren

Hotelnyt - New Delhi og Tokyo 
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Mange er i tvivl om de kan eller skal skifte forsikring i a-kas-
sen, når deres arbejdstid ændrer sig.  

Er du fuldtidsforsikret i FTF-A, kan du beholde din fuldtids-
forsikring, uanset hvor få timer du arbejder. Spørgsmålet er
bare, om det økonomisk kan svare sig for dig, når du går ned
i arbejdstid.

Arbejder du på nedsat arbejdstid og er fuldtidsforsikret, vil
du kunne få den højeste dagpengesats som ledig eller på
efterløn, hvis du opfylder disse krav:

• Din arbejdstid skal gennemsnitlig være mindst 24,67
timer om ugen

• Din gennemsnitlige månedsløn skal mindst være brutto
kr. 18.400 - for år 2008

• I tilfælde af ledighed kan og vil du være til rådighed og
jobsøgende for 37 timer om ugen

Er du deltidsforsikret, skal du kun være jobsøgende og til
rådighed for arbejdsmarkedet 30 timer om ugen.

For Annika kan det godt svare sig at beholde sin fuldtids-
forsikring, selvom hendes arbejdstid bliver nedsat.

Annikas arbejdstid er blevet nedsat til 80 %. Hun har altid
arbejdet på fuldtid og er i tvivl om hun kan få den højeste
dagpengesats, hvis hun skulle miste sit job. Hun er 58 år
og har planer om, at gå på efterløn, når hun bliver 62 år. 

Da hendes arbejdstid på 80 % svarer til en ugentlig
arbejdstid på 29,6 time og hun fortsat har en månedsløn
på mere end kr. 18.400, vil hun kunne få den højeste dag-
pengesats. Hun er desuden rask og frisk og ville sagtens
kunne gå op på fuldtid igen. Annika vil være bedst dækket
ved at have bevaret sin fuldtidsforsikring, hvis hun bliver
ledig eller gå på efterløn,  

Du skal være opmærksom på, at hvis du i de seneste 5 år har
arbejdet under 24,67 timer om ugen og fortsat er fuldtidsfor-
sikret, vil din dagpengesats blive 82 % af den maksimale
dagpengesats, hvis du bliver ledig. 

Hvis du får nyt arbejde, hvor både din arbejdstid og løn bli-
ver mindre, så har du mulighed for at bevare din høje dag-
pengesats Det kræver blot, at du:

• have haft mere end 24,67 timer pr. uge og en månedsløn
på mindst kr. 18.400

• er tilmeldt Jobcenteret, som personligt tilmeldt og efter
aftale med Jobcentret bekræfter din tilmelding jævnlig. 

Det vil kunne sikre dig den maksimale dagpengesats de
næste fem år frem.  

Er du deltidsforsikret og arbejder gennemsnitlig mere end
30 timer om ugen i mindst 3 måneder har du til gengæld
pligt til at fuldtidsforsikre dig. Bliver du ikke fuldtidsforsikret
efter 3 måneders arbejde med mere 30 timer om ugen, vil du
ikke få dagpenge for de første 20 timer, hvor du ellers skulle
have dagpenge.

Hvis du har spørgsmål til din situation, er du velkommen til
at kontakte FTF-A på www.ftf-a.dk eller telefon nr. 70 13 13 12.

Du kan her sammenligne satserne og kontingentet ud fra
din situation.

Sats & kontingent Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret
Højeste dagpengesats: 
Pr. dag Kr. 703 Kr.     469
Gennemsnitlig pr. måned Kr. 15.230 Kr. 10.160
82 % satsen:
Pr. dag Kr.      576 Kr. 385
Gennemsnitlig pr. måned Kr. 12.480 Kr.   8.340
Efterløn på 91 %
Pr. dag Kr.     640  Kr.     427
Pr. måned Kr. 13.860 Kr.  9.250
Højeste efterlønssats
Pr. dag Kr.     703 Kr.     469
Gennemsnitlig pr. måned Kr. 15.230 Kr. 10.160
Kontingent pr. måned
Forsikret med efterløn Kr. 775 Kr. 546
Forsikret uden efterløn Kr. 365 Kr. 272
Organisationsservice Tina Aistrup september 2008

Ændret arbejdstid – hvad så med min
 forsikring i FTF-A?
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HUSK AT AFGIVE DIN STEMME TIL

CAU’s BESTYRELSESVALG

SENEST ONSDAG DEN 12. NOVEMBER, KL. 12:00

HUSK CAU’s ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 13. NOVEMBER 2008, KL. 10:00

PÅ PARK INN HOTEL

ENGVEJ 171

2300  KØBENHAVN S
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Kære kollega,

Vi begår alle undertiden den fejltagelse at tro at vores stem-
me ikke gør den store forskel ved et eller andet givent valg.
Det årlige valg til CAU’s bestyrelse er ingen undtagelse.

Men bestyrelsens sammensætning er af allerstørste betyd-
ning for indholdet af din hverdag, så derfor tæller hver eneste
stemme. De værdier som et bestyrelsesmedlem lægger i sit
arbejde for CAU kan i sidste ende have betydning for, om SAS
er en arbejdsplads, hvor du befinder dig godt eller skidt.

En forening, der ledes af mennesker, der først og fremmest
gør et arbejde for fællesskabet, snarer end for sig selv, er en
forening hvor muligheden for succes er størst.

Gør derfor dig selv og dine kollegaer den tjeneste at stemme
på den eller de kandidater, som har din tillid, og som du
mener, vil gøre et godt stykke arbejde for dig og dine kolle-
gaer.

Din stemme er ikke ligegyldig! Den
tæller! Brug din stemmeret ved besty-
relsesvalget til CAU!

Med venlig hilsen
Jakob Esposito

Du gør en forskel... 

HUSK

at den sidste torsdag i hver måned er det muligt, at få en

 personlig pensionsinformation/rådgivning

JH Assurance vil være tilgængelig på CAU’s kontor den sidste

 torsdag i hver måned, og der kan bestilles tid på 32 51 51 11 

til en snak, i tidsrummet 9-15



Valg til bestyrelse

Endnu et bestyrelsesår går på hæld. Og tiden nærmer sig, hvor en
ny bestyrelse skal sammensættes.  Efter 2 valgperioder har jeg valgt
at genopstille til en bestyrelsespost. Denne gang i pursergruppen.
Jeg har siddet i CAU’s bestyrelse de sidste 4 år. År der har været
præget af den megen usikkerhed, der omgiver vores branche. Jeg
har været med ved to kollektivaftaleforhandlinger og oplevet hvad
det vil sige at sidde med ved bordet, når det virkeligt gælder. Men
der er meget mere til en fagforening end kollektivaftaler og deslige.
Mine hovedopgaver i CAU er (i tæt samarbejde med Lise Wanner),
at varetage personalesager blandt vores kolleger. Et område der lig-
ger mig meget på sinde. Livet har det med at give os nogle stød og
når det sker, vil jeg medvirke til at vi stiller op med de bedste råd
og den bedste vejledning. 

Det er af stor betydning, at disse sager bliver håndteret professio-
nelt.  
Jeg er idealist, hvilket betyder, at jeg er af den klare opfattelse, at
alle har samme krav og rettigheder. Derfor
arbejder jeg altid målrettet på at arbejdsbe-
lastningen bliver så jævn fordelt som over-
hovedet mulig. Mit mål er at tilse, at vi ikke
har en opdeling af CC, hvor en gruppe er
mere favorabel end en anden. Det er vores
fælles arbejdsplads, derfor skal vi også
være fælles om at løfte.

Med et ønske om et godt valg.

Valgindlæg nr. 1 fra A/P 2-4144 Jørn Flintholm Fink 

Valgindlæg nr. 2 fra A/H 2-9975 Signe Damgaard 

Jeg hedder Signe Damgaard. Jeg har fløjet i SAS siden 1999, og er
alene med min dreng, som lige er fyldt 10 år. Stor og selvstændig
ung mand.

Jeg har besluttet mig for at stille op til CAU’s valg, da jeg føler, at
jeg har tiden og overskuddet til at varetage mine kollegers interes-
ser, problemer o.s.v.

Interessen for foreningsarbejdet har altid været der, men det er
først nu, jeg mener tiden er der.

Hvilke kvalifikationer skal man så have for at stille op til CAU’s
valg?

Ja, jeg har ikke en doktorgrad eller andre guldkorn i ærmet, men jeg
mener selv jeg har det der skal til for at præstere og involvere mig
i foreningsarbejdet, nemlig viljen og interessen for at ændre util-
fredshed og negativitet til positivitet og glæ-
den ved at gå på arbejde.

Og så en lille opfordring til alle kolleger;
Hvis I skulle stemme ved det amerikanske
valg mellem Obama og McCain, så er jeg
sikker på at I ville stemme, da det har betyd-
ning for jeres fremtid, det har CAU’s valg
faktisk også. Så husk derfor at afgive din
stemme.
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Vi skriver ultimo 2008, og et nyt valg til CAU’s bestyrelse står for
døren. 

Der er vist ingen tvivl om, at tiden fremover vil blive præget af store
forandringer. Udfordringerne til os flyvende, vil blive talrige. I den
forbindelse er behovet for en stærk og troværdig fagforening mere
udtalt end nogensinde før. 

Jeg har siden 1987 været en del af denne fagforening, og det har
været spændende og lærerige år. Det er mit ønske at forsætte mit
faglige arbejde, og jeg er parat til at være en del af det gode team
CAU's bestyrelse udgør.

Jeg har været ansat i SAS siden 1. maj 1984 og er purser på
kort/lang. Jeg har gennem årene arbejdet med forskellige opgaver,
men i en lang årrække har jeg koncentreret mig primært om perso-
nalesager. I de sidste 2 år har jeg fungeret som næstformand, hvil-
ket har givet mig yderligere et indblik i virksomheden SAS. 

Min hovedinteresse er personaleområdet, og jeg har gennem årene
taget en del kompetencegivende kurser indenfor dette felt. Jeg fun-
gerer som rådgiver i personalesager, det være sig sygdomsopfølg-
ning som disciplinærsager og jeg deltager som bisidder i samtaler
af nævnte karakter. Ligeledes samarbejder jeg med SAS/HMS i for-
bindelse med flexjob, loss of license og frivillige fratrædelser. Det
skal siges, at disse samtaler bliver udført i et godt samarbejde med
SAS.

Et spændende, men også meget følsomt
arbejde, hvor tillid, troværdighed og tavs-
hedspligt står øverst på listen. Jeg har haft
stor glæde af at kunne udføre dette arbejde,
vil gerne fortsætte og stiller derfor mit kan-
didatur til rådighed.

Valgindlæg nr. 3 fra A/P 2-0091 Lise Wanner 
VALG
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I hverdagen er det oftest sådan, at vi som kabinepersonale lever fra
måned til måned, eller fra en schedule release til den næste. Når vi
kommer til d. 15. i måneden og klokken er omkring 22.00, er det
næsten umuligt at komme ind på portalen. Det er fordi vi alle er
interesserede i, hvordan den næste måned ser ud, hvornår har vi
fri, har vi fået det vi har biddet, hvem skal vi flyve med, er der måske
nogle attraktive stop? 

Nu er der atter valg til CAU's bestyrelse og her har alle medlemmer
mulighed for, at være med til at præge fremtiden ikke kun for den
næste måned, men for i hvert tilfælde det næste år, og måske
endnu længere. Dette kan ske ved at stemme til valget d. 13.
november til CAU's bestyrelse.

Jeg har været ansat i SAS i 3 _ år, og tilhører vel gruppen af ”gamle
nye”. Jeg er 47 år, og har inden min tid i SAS arbejdet som bl.a. syge-
plejerske. Jeg har fungeret som sikkerhedsrepræsentant, hvilket i
vores branche modsvares af MIR. Grundet dette har jeg også derfor
i mit daglige arbejde personligt fokus på mange af de faktorer, der

tilhører vores arbejdsmiljø. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at
bestyrelsen i CAU gør et stort og uvurderligt stykke arbejde for alle
cabin crew. Jeg vil hermed stille mit kandidatur til rådighed for med-
lemmerne. Jeg mener selv, efter mange overvejelser, at jeg har både
mod, vilje og engagement, til at påtage mig dette arbejde.

De sidste måneder er krisen i vores branche og i SAS rykket helt tæt
på vores hverdag, da vi blev orienteret om, at SAS måske står overfor
et salg/overtagelse til et andet luftfartsselskab. Hvis dette bliver aktu-
elt må og skal vi have en stærk fagforening,
med opbakning fra ALLE medlemmer. Denne
opbakning er mere vigtig nu end nogensinde
og kan bl.a. tilkendegives ved lige netop din
stemme til valget. 

Så husk det nu ! Ikke kun for CAU's skyld, 
men også din egen:

Stem til valget d. 13. november 2008.  

Det er nu endnu engang tid til at vælge kandidater til CAU’s besty-
relse, og efter min mening er det et af de vigtigste valg længe.

Den økonomiske krise og den internationale finanskrise som hær-
ger den vestlige verden i øjeblikket, er den vel nok største årsag til
at det går flybranchen og dermed også SAS dårligt i øjeblikket. Der
er derfor ingen tvivl om at vi som CC i SAS må se i øjnene at vi i
den nære fremtid vil blive stillet over for særdeles store krav m.h.t.
vores overenskomst og arbejdsmæssige situation (læs: muligt
opkøb af andet luftfartsselskab etc.). 

Netop derfor er det vigtigt at vi har en bestyrelse som har en så bred
sammensætning som muligt af yngre og ældre medlemmer, således
at alle CC uanset alder og kategori føler at det er deres bestyrelse og
at bestyrelsen arbejder for netop deres sag og deres vilkår.

Jeg skal ikke lægge skjul på at jeg ikke mener at det er tilfældet i dag!
I den forbindelse finder jeg det særligt vigtigt at man som medlem
af bestyrelsen flyver så meget som muligt, for kun på denne måde
kan man sikre den mest optimale dialog. En sådan dialog tages

bedst på linjerne, for det er dér hvor vi er og har vores dagligdag,
og dér hvor problemer og spørgsmål opstår.

Såfremt jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for følgende:
• Bedre dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne
• Større gennemskuelighed og åbenhed ift. de beslutninger som

træffes i og af bestyrelsen
• At medlemmerne af bestyrelsen bruger tiden til at arbejde for

medlemmernes interesser i CAU regi i stedet for at beklæde
bestyrelsesposter i SAS-koncernen

• Medvirke til at CAU i fremtiden bliver endnu
stærkere således at vi også i fremtiden kan
sikre bedst mulige arbejdsvilkår/
betingelser for CC

Husk at stemme, for kun på den måde er det
muligt at påvirke netop din fremtid!

Valgindlæg nr. 4 fra A/S 2-7108 Adam Lydiksen 

Valgindlæg nr. 5 fra A/H 2-7208 Robert Hoffmeier 

VALG

VALG
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Valgindlæg nr. 7 fra A/P 2-1303 Charlotte Halvorsen 
VALG
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Jeg er Brian Daugaard og startede i SAS i 1996 og siden 2007 som
purser på kortruterne i SKC. Jeg har siddet i CAU’s bestyrelse i 5 år,
og inden jeg kom i bestyrelsen arbejdede jeg i nogle år for bestyrel-
sen i et udvalg der fokuserede på og analyserede fordelingen af
Europastop, dette for at sikre de CPH baserede en større andel af
Europastop, som svenske og norske kolleger havde en forholdsvis
stor andel af. Endvidere spurgte bestyrelsen, om jeg ville lave stati-
stik på 3-2-2 fordelingen for at synliggøre det økonomisk uhensigts-
mæssige i 3-2-2 aftalen. Dette medførte afviklingsaftalen af 3-2-2,
samt en stor del nyansættelser til CPH-basen.

I 2004 og efter næsten ét år i bestyrelsen blev jeg ressourcekoordina-
tor, og fik ansvaret for hele ressourceområdet. Min største opgave
var at tilsikre, at vi var det rette antal CC til den givne produktion,
samt at tilstræbe, at produktionen blev fordelt ligeligt iblandt CC,
samt at de aftaler som CC fløj efter var holdbare, sådan at også den
enlige mor kunne få hverdagen til at hænge sammen.

Min ressourcekoordinatorpost i bestyrelsen blev afløst af kassererpo-
sten, hvor CAU’s egenkapital, i min tid som kasserer, blev øget
væsentligt. Jeg deltog i overenskomstforhandlingerne i 2004, og spe-
cielt i 2006 som næstformand, hvor jeg bl.a. var med til at forhand-
le mealstop aftalen tilbage. Jeg har i mange år deltaget i hoteludval-
get, hvor jeg er med til at sikre, at CC bor på sikkerhedsmæssigt for-
svarlige hoteller, samt der er en fornuftig mandataftale kabinefor-
eningerne imellem.

Jeg har siddet i uddannelsesfondsbestyrelsen igennem de sidste 4 år,
hvor vi tildeler uddannelsesdeltid til CC efter vedtægterne.
I 2005 blev jeg suppleant til medarbejderrepræsentanten i SAS i
Danmark og genvalgt for 2008 - 2012; endvidere er jeg 2. suppleant
til medarbejderrepræsentantposten i SAS Group frem til 2011.

Jeg har valgt at genopstille, fordi jeg er opfordret til det. Desuden vil
og kan jeg gøre en forskel, og med mine mange års erfaring i besty-
relsen vil jeg fortsat bidrage med mine gode analyseegenskaber, for-
handlingserfaring, evne til at kunne se komplekse problemstillinger,

samt nytænke ideer. Da jeg sidder med i SAS Group, er jeg bevidst
om, at vi står overfor store økonomiske udfordringer, og jeg vil meget
gerne bidrage med kreative løsningsforslag, så vi sikrer vores
arbejdsplads i fremtiden.

Selvom jeg stiller op i pursergruppen, så arbejder jeg ikke for nogle
bestemte grupper, men for at alle på længere sigt fysisk kan holde til
jobbet. Dog er jeg bevidst om, at jobbet som CC er blevet væsentlig
forandret igennem de sidste par år, hvilket stiller store krav, specielt
til den CC som er enlig mor. Mit motto er, at har den enlige mor det
godt, så har vi det alle sammen godt. 

Jeg vil også gerne finde løsninger, der gør, at CC med børn i skoleal-
deren kan få 1 til 2 ugers sommerferie i børnenes skoleferie, og der
skal være mulighed for deltid, hvis CC har børn under 12 år.

Jeg er stadig meget involveret i ressourceområdet, og jeg er meget
bevidst om den skæve fordeling af produktionen. En løsning kan
være at lave en aftale, hvor CC er garanteret 50 % langruteproduktion
over året.

Jeg ønsker at arbejde for, at alle CC skal være omfattet af fonden,
samt at alle skal have samme arbejdsgiverindbetalt pension uden at
nogen skal gå ned; dette så alle får lige rettigheder!
Jeg interesserer mig utroligt meget for og bruger også meget tid på
at være din tillidsrepræsentant. Denne tid og dette engagement vil
jeg gerne fortsætte med at stille til din rådighed i fremtiden.

Valget er dit!

Valgindlæg nr. 6 fra A/P 2-3934 Brian Daugaard 
VALG

Efter en del år som tillidsrepræsentant og medlem af CAU's besty-
relse, stiller jeg endnu engang mit kandidatur til rådighed ved det
kommende valg til bestyrelsen. 

Jeg har under alle årene arbejdet med tjenestegøringsbestemmel-
ser, sociale sager og ikke mindst forhandling, hvor jeg har 15 års
erfaring. Sidst har bestyrelsen konstitueret mig som arbejdsmiljø-
koordinator, hvor det bl.a. bliver min opgave, sammen med den
øvrige bestyrelse og MIR, at imødegå de udfordringer, som der lig-
ger i de nye arbejdstidsregler for luftfart.

Der har aldrig været et større pres på vores løn- og arbejdsvilkår,
end der er nu, og vi skal ikke forvente, at der er andre end os selv,
der vil kæmpe for, at vi som CC skal kunne få vores privatliv og

arbejdsliv til at hænge sammen, eller at der er et tåleligt arbejdsmil-
jø på vores arbejdsplads. Vi har i de krav, vi har modtaget fra SAS,
desværre kun set tegn på det modsatte.

Jeg har fortsat lysten og energien til, sam-
men med den øvrige bestyrelse, at kæmpe
for, at SAS og andre ikke "glemmer", at vi
som medarbejdergruppe også har krav på
et ordentligt liv og helbred. 

Jeg håber på at kunne få jeres, mine kolle-
gers, opbakning til at kunne fortsætte dette
arbejde.
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Jeg har ved de seneste to valg haft det privilegium, at sidde med i
CAU’s bestyrelse. Det har været nogle særdeles begivenhedsrige år,
med masser af udfordringer og prøvelser. Vores arbejdsgiver er
mere presset – på flere fronter – end nogensinde før. Vi, kabineper-
sonalet, oplever og føler dette pres dagligt. Som faglig organisation
oplever vi i CAU et pres fra begge sider. Sådan må det nødvendig-
vis være. Vi bør og skal udvise forståelse for firmaets situation. Vi
skal bidrage, hvor vi finder det muligt og rimeligt. Dog vigtigst af
alt skal vi tilsikre, at kabinepersonalet også i fremtiden, som mini-
mum, har anstændige, trygge og acceptable arbejdsforhold. Det
kan til tider være umådeligt svært, at opnå tilfredsstillende resulta-
ter. Dette ikke mindst, når vi i stigende grad oplever, at viljen til dia-
log, forhandling og indgåelse af kompromis er aftagende, eller lige-
frem udeblivende.

Jeg ønsker og håber at få mulighed for, også i næste periode, at
sidde med i CAU’s bestyrelse. Jeg er opsat på at fortsætte arbejdet
for at sikre og forbedre arbejdsvilkårene for kabinepersonalet. Jeg
håber at kunne være med til at opnå, at samtlige kabineansatte
opnår lige pensionsmuligheder, at alle i fremtiden vil blive omfattet
af fonden, og at alle, uanset alder og ansæt-
telsesår, følger sig ligeligt repræsenteret af
CAU. Endvidere ønsker jeg at arbejde for at
få genoprettet en konstruktiv dialog og gen-
sidig respekt mellem CAU og vores arbejds-
giver. Kun gennem dialog, gensidig respekt
og forhandlingsvilje, vil vi i fællesskab
kunne skabe de nødvendige rammer for en
tryg og holdbar fremtidig arbejdsplads.

Valgindlæg nr. 8 fra A/S 2-5591 Mikkel Riemann Hansen 
VALG

Undertegnede ønsker at opstille til CAU’s bestyrelse for at arbejde
for vores fælles vel.

Jeg ønsker ikke at revolutionere noget eller kæmpe for en enkelt
sag.

Jeg gør det for at bevare den arbejdsplads, som mange af os er
glade for.

Valgindlæg nr. 9 fra A/S 2-5004 Peter Gade
VALG
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I 2006 kom der en ny barselslovgivning, hvilket bragte en
masse spørgsmål, da denne indeholdt mange nye tiltag og
forbedringer både for faderen og moderen. Jeg er ikke jurist,
så derfor har jeg bedt FTF’s jurister om at lave en sammen-
skrivning af vores overenskomst og barselslovgivningen,
sådan at vi får eksperternes beskrivelse af den nye virkelig-
hed, hvad angår rettigheder som moder og fader. 
Jeg sætter meget stor pris på det stykke arbejde som FTF’s
jurister har lavet for os, og jeg håber, at det giver svar på
mange af de spørgsmål, som jeg og CAU får omkring bar-
selsreglerne. Jeg ved af erfaring, at det også giver anledning

til flere spørgsmål, og dem er i mere end velkomne med. 
Jeg vil afslutningsvis konstatere, at det er kompliceret stof,
som kræver, at tungen er lige i munden…

De bedste hilsener og god læsning

AP Brian Daugaard

Kære medlemmer,

I forløbet før og efter fødslen har forældrene ret til fravær fra
arbejdet, og i visse perioder har de ret til løn under dette fra-
vær.

Forældrene skal varsle overfor deres arbejdsgiver, hvordan
de vil afholde orlov, og det er derfor vigtigt, at de fra begyn-
delsen sætter sig ind i, hvilke rettigheder og pligter de har.

Reglerne om barsel er opdelt i fire hovedperioder: gravidi-
tetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov.

Det er vigtigt at adskille spørgsmålet om, hvorvidt der er ret
til orlov, og hvorvidt der ydes løn under orloven.  Fuld løn
ydes kun i en del af orlovsperioden i henhold til den gælden-
de overenskomst. I den resterende orlovsperiode har man
som forældre ret til barselsdagpenge fra kommunen. I den
lønnede periode får arbejdsgiveren refunderet sine lønudgif-
ter i den dagpengeydelse, som kommunen skulle have udbe-
talt til forælderen, der har valgt at udnytte sin ret til fravær.

Ret til fravær

1. Perioden under graviditet
1.1. Graviditetsorlov 
En kvinde har ret til fravær fra arbejdet, når der skønnes at
være 4 uger til fødslen, hun er dog berettiget til fravær før, hvis

1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten
har et sygeligt forløb, der ved forsat beskæftigelse vil
medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret, eller

2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret
eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestem-
melser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og

arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende
beskæftigelse (F.eks. Statens Luftfartsvæsens bestem-
melser om helbredskrav til flyvende personel).

Kvinden har herudover ret til fravær fra arbejdet i forbindel-
se med graviditetsforebyggende undersøgelser, når disse
skal finde sted i arbejdstiden.

Føder kvinden senere end den forventede terminsdato, er
det hendes arbejdsgivers risiko i den forstand, at hendes
barselsorlov først anses for ”påbegyndt”, når fødslen er sket.

1.2. Undersøgelses- og underretningspligt
Den gravide kvinde skal med 3 måneders varsel underrette
sin arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt, og om
hun agter at udnytte retten til fravær før fødslen.

Har kvinden en formodning om, at hun er blevet gravid, skal
hun snarest muligt træffe foranstaltninger til en lægelig
undersøgelse for at få konstateret, om hun er gravid.

Konstateres det, at kvinden er gravid, skal hun underrette
manager/assistent manager herom umiddelbart efter. 

1.3. Fritagelse for flyvetjeneste
Når graviditeten er konstateret, har den gravide kvinde og
Scandinavian Airlines ret til at træffe bestemmelse om frita-
gelse for flyvetjeneste.

Den gravide kvinde må i det hele taget maksimalt forblive i
flyvetjeneste til og med den 12. graviditetsuge.

Hvis Scandinavian Airlines Danmark kan tilbyde jordtjeneste
i stedet for flyvetjeneste, vil der i hvert tilfælde i samråd mel-

Orlovssystemet

fortsættes næste side
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lem kvinden og assistent manager blive aftalt arbejds-
sted/område.

Kan den gravide kvinde ikke tilbydes jordtjeneste, kan det
aftales, at kvinden bliver fritaget for arbejdet.

1.4. Arbejdsforpligtigelse for den kommende far
Faderen har ikke ret til orlov i tiden op til fødslen.

2. Perioden efter fødslen
2.1.  Barselsorlov
I de 2 uger som følger efter fødslen, har moderen ret og pligt
til fravær fra arbejdet. Moderen har herefter ret til fravær i yder-
ligere 12 uger og har således ret til barselsorlov i 14 uger i alt.

Faderen indtræder i moderens fraværsret, hvis hun dør eller
bliver ude af stand til at passe barnet på grund af sygdom.

2.1.1 Underretning af arbejdsgiveren om udnyttelse af barselsorlov
Ønsker moderen at udnytte sin ret til barselsorlov, skal hun
inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om,
hvornår hun vil genoptage arbejdet.

2.2. fædreorlov
Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter
fødslen eller efter modtagelsen af barnet i hjemmet eller
efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger
efter fødslen.

2.2.1. Underretning af arbejdsgiveren om udnyttelse af fædreorlov
Hvis faderen ønsker at afholde fædreorlov, skal han senest 4
uger før fraværets forventede begyndelse underrette sin
arbejdsgiver herom samt om længden af fraværet.

2.3. Forældreorlov
Begge forældre har ret til 32 ugers forældreorlov efter den 14.
uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Forældrene
kan afholde orloven samtidigt eller i forlængelse af hinan-
den.

Faderen har ret til at påbegynde sin forældreorlov inden for
de første 14 uger efter fødslen.

2.3.1. Underretning af arbejdsgiveren om udnyttelse af forældre-
orlov
Ønsker moderen og/eller faderen at afholde forældreorlov
skal disse inden 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af
barnet underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for fravæ-
rets begyndelse og om længden heraf.

2.4. Forlængelse af forældreorloven
Begge forældre har ret til at forlænge forældreorloven med 8
eller 14 uger, dvs. til 40 eller 46 ugers forældreorlov i alt. Der
kan ikke forlænges med et andet antal uger end netop 8 eller
14 uger.

Det er kun forældre, som er i beskæftigelse, og selvstændigt
erhvervsdrivene, som har ret til at forlænge med 14 uger, idet
ledige ”kun” kan forlænge med 8 uger, dvs. til 40 uger.

2.4.1. Underretning af arbejdsgiveren om forlængelse af foræl-
dreorloven
Ønsker forældrene at forlænge forældreorloven, skal de
oplyse deres arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets
begyndelse og om længden heraf senest 8 uger inden føds-
len eller modtagelsen af barnet.

2.5. Genoptagelse af arbejdet og udskydelse af forældreorloven
Forældrene har desuden adgang til at genoptage arbejdet
under forældreorloven og udskyde en del af forældreorloven
til senere brug.

Moderen eller faderen har således ret til at genoptage arbej-
det og hermed udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af for-
ældreorloven til senere afholdelse. Forældrene kan dog
udskyde flere ugers forældreorlov, hvis dette kan aftales med
arbejdsgiveren.

Den udskudte forældreorlov skal afholdes i en samlet perio-
de, inden barnet fylder 9 år.

Retten til at genoptage arbejdet og udskyde forældreorloven
kan kun benyttes af den ene forældre, med mindre der er
tale om en udskydelse, som man har i henhold til en aftale
med sin arbejdsgiver. Retten gælder kun forældre, der er
beskæftigede.

2.5.1. Underretning af arbejdsgiveren om genoptagelse af arbej-
det og udskydelse af forældreorlov
Ønsker mor eller far at genoptage arbejdet og udskyde mel-
lem 8 og 13 uger af forældreorloven, skal de underrette deres
arbejdsgiver herom senest 8 uger efter fødslen eller modta-
gelsen af barnet.

Såfremt udskydelsen er sket i henhold til aftale med arbejds-
giveren, skal forældrene med 16 ugers varsel underrette
arbejdsgiveren om, hvornår fraværet påbegyndes og om
længden heraf.

Ret til løn under orlov
1. Moderen
I forbindelse med graviditet og orlov ydes moderen i hen-
hold til den gældende overenskomst fuld løn i indtil 28 uger,
der er fordelt på følgende måde:

- 4 uger med fuld løn under graviditetsorloven som påbe-
gyndes 4 uger før forventet fødsel

- 14 uger med fuld løn under barselsorlov som er placeret
de første 14 uger efter fødsel

- 10 uger med fuld løn under forældreorlov. Er begge for-
ældre imidlertid ansat som Cabin Crew under
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Scandinavian Airlines Danmark på base CPH, ydes der
fuld løn under forældreorlov i maks. 12 uger til deling
mellem forældrene. Ingen af forældrene kan dog oppe-
bære fuld løn under forældreorlov i mere end 10 uger.

Afviklingen af forældreorlov med fuld løn skal påbegyndes i
uge 15 efter fødslen. Efter aftale med Scandinavian Airlines
Danmark og medarbejderen kan forældreorloven med løn
dog afholdes på et senere tidspunkt og i flere perioder, men
den skal være afsluttet senest 60 uger efter fødslen.

Lønudbetalingen forudsætter, at Scandinavian Airlines
Danmark oppebærer fuld dagpengerefusion fra kommunen.

Moderen kan vælge at konvertere fuld løn under 10 ugers
forældreorlov til 2 ugers forældreorlov med løn, hvor
Scandinavian Airlines Danmark ikke oppebærer dagpenge-
refusion og 2 ugers forældreorlov med løn, hvor
Scandinavian Airlines Danmark oppebærer fuld dagpengere-
fusion.

Gravide medarbejdere på base CPH tildeles F7S-dage på
samme vilkår som øvrigt personale.

2. Faderen
I forbindelse med forældreorlov ydes fuld løn i en sammen-
hængende periode i indtil 10 uger til faderen.

Er begge forældre imidlertid ansat som Cabin Crew under
Scandinavian Airlines Danmark på base CPH, ydes der fuld
løn under forældreorlov i maks. 12 uger til deling mellem for-
ældrene. Ingen af forældrene kan dog oppebære fuld løn
under forældreorlov i mere end 10 uger.

Faderen kan vælge, at forældreorloven konverteres til 2
ugers fædreorlov og 8 ugers forældreorlov.

Lønudbetalingen forudsætter, at Scandinavian Airlines
Danmark oppebærer fuld dagpengerefusion fra kommunen.

Faderen kan herudover vælge at konvertere løn under 8
ugers forældreorlov til 2 ugers forældreorlov med løn, hvor
Scandinavian Airlines Danmark ikke oppebærer dagpenge-
refusion.

Forældreorlov med løn skal afholdes i sammenhæng og kan
påbegyndes i perioden fra barnets fødsel til og med 25 uger
efter fødslen.

Efter aftale med Scandinavian Airlines Danmark og faderen
kan forældreorlov med fuld løn dog afholdes på et senere
tidspunkt og i flere perioder, men den skal senest være
afsluttet 60 uger efter fødslen.

3. Moderen og faderen - forældretillæg
Er forældreorloven blevet forlænget med henholdsvis 8 eller
14 uger til 40 eller 46 uger, vil den månedsvise løn nedsæt-

tes forholdsmæssigt svarende til de forholdsmæssigt ned-
satte barselsdagpenge.

Forældre på forældreorlov ydes fra uge 25 efter fødslen et
særskildt forældretillæg på kr. 1725 per uge til og med den
46. uge fra fødslen. Dette forældretillæg ydes kun til den ene
af forældrene og kan oppebæres i maks 22 uger (i alt kr.
37.950). Udbetaling af forældretillægget forudsætter, at for-
ælderen oppebærer dagpenge i orlovsperioden. 

Der kan ikke oppebærers forældretillæg og fuld løn for
samme periode.

I perioden, hvor der ydes forældretillæg, optjener forælderen
ferie i henhold til den gældende ferieaftale. Der udbetales
ikke løn ved afholdelse af den optjente ferie.

Efter aftale med Scandinavian Airlines Danmark og forælde-
ren kan arbejdet delvist genoptages i den lønnede orlovspe-
riode. Løn og periode reguleres forholdsmæssigt.
Forældreorlov med løn skal dog være afsluttet senest 60
uger efter fødslen.
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Ovenstående kort over de nye europæiske arbejdstidsreglers
indflydelse på luftfartssikkerheden er udarbejdet af ECA, den
europæiske pilotforening, og viser helt klart at Skandinavien
er et af de områder der er ramt af forringelse. CAU stiller sig
stadig undrende over for hvad det er der gør at det fra de

danske myndigheders side bliver accepteret at sikkerheden i
civil luftfart forringes.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Luftfartssikkerhed 
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Truslen kommer udefra, 
men det gør mulighederne også…; 

”Det er en ulige kamp, hvis Cabin Crew ud over Europa, eller
resten af verdenen for den sags skyld, tænker lokalt, når fly-
selskaberne handler globalt, og kapitalstrømmene gør det
samme!”. Så klar i spyttet var Napolis borgmester, Rosa
Russo Jervolino, i sin hovedpointe, da hun skulle byde delta-
gere fra det meste af Europa velkommen på en netop afholdt
arbejdskonference, der fandt sted i havnebyen Napoli.
Konferencen, der var organiseret af ETF (European
Transport Workers’ Federation), som er den internationale
faglige paraplyorganisation, som CAU gennem CUD (Cabin
Union Denmark) er organiseret i på europæisk plan, havde
til formål at fremme gode arbejdsforhold, med særlig fokus
på stress, samt balancen mellem arbejdsliv og især familie-
liv. Dette faglige indhold af konferencen vil jeg vende tilbage
til i et senere nummer af CAUTION; når man er længere
fremme i processen. CAU’s medlemmer er allerede en del af
denne proces via den medlemsundersøgelse, som blev fore-
taget tidligere på året. 

Dette indlægs fokus er imidlertid snarere selve nødvendighe-
den af det internationale samarbejde. Der er ikke mange af
os, der i det daglige tænker over, at der gøres en faglig ind-
sats over grænserne. Men samstemmende med borgmeste-
rens udsagn fra ovenfor, bliver denne indsats stadig mere
nødvendig, og skal, hvis vi som medarbejdere i et globalise-
ret samfund ikke skal løbes over ende, styrkes og målrettes.
Ét af instrumenterne i dette arbejde er den såkaldte sociale
dialog.

Det, som ligger bag dette meget lidt ophidsende begreb, er
større, end man umiddelbart skulle tro. I sådan en dialog,
som foregår som en art rundbordssamtale, deltager nemlig
repræsentanter fra såvel EU-kommissionen, de Europæiske
luftfartsmyndigheder, luftfartselskaber og fagforeninger. Det er
populært sagt EU’s måde at drive lovgivning frem på ”uden-
om” de nationale parlamenter. Man kan udtrykke det såle-
des, at filosofien er, at hvis EU-kommissionen kan få de
berørte parter og interessenter til selv at blive enige om
nogle minimumstandarder i luftfartsbranchen, ligger det
ligefor at få ministerrådet, hvor de enkelte landes regeringer
er repræsenteret, til at vedtage et direktiv eller en forordning.
I sidste ende får det så betydning for vores arbejdsforhold
som CC i Danmark, hvorfor udfordringen for os er, at vi fra
skandinavisk side arbejder for at få disse standarder sat så
højt som muligt.

Det er tydeligt for enhver, der læser dette (hvis man da ikke
allerede har mistet interessen og smidt bladet væk), at
denne proces i realiteten er mere kompliceret end den
almindelige lovgivnings-proces. Man skal nu ikke blot lob-
bye sit eget nationale parlament, men i langt større grad end

hidtil også politikere og embedsmænd på europæisk plan.  
Vi kommer, som de mindre fagforeninger, vi er, aldrig til at
kunne matche de kapitalinteresser, der ligger bag luftfarts-
selskaberne, med mindre vi er skarpe med vores indsats.
Derfor er det af essentiel betydning, at de europæiske fagfor-
eninger finder fælles fodslag ved at arbejde intelligent og
koordineret med lobbyindsatsen. Både lokalt og globalt. Du
som medlem af CAU kan indtil videre gøre dit ved at gøre
ETF til en del af din daglige bevidsthed. 

Napolis førstekvindes velkomsttale til konferencedeltagerne
var således yderst relevant, og hun ved, hvad hun taler om.
Foruden at have power nok til at stå i spidsen for en million-
by med meget store problemer, så har hun en lang karriere i
den italienske fagbevægelse bag sig. Hendes afgangs-spe-
ciale ved jurastudiet mere end 40 år tilbage omhandlede
således ligeløn for kvinder i tekstilindustrien i 1960’erne. Vi
gør altså klogt i at lytte til hendes pointe. Presset på vores
levevilkår kommer udefra, og det er dér presset skal sendes
tilbage til.

Afslutningsvis skal det nævnes, at CAU’s formand Verner
Lundtoft på et formøde til konferencen med vores søsteror-
ganisationer i ETF rejste spørgsmålet om guidelines for CC’s
vilkår ved fusioner og opkøb. ETF vil derfor i den kommen-
de tid drøfte og formentlig udarbejde sådanne guidelines.
Noget som jo i høj grad er en aktuel problemstilling for
CAU’s medlemmer. Ved samme møde nedsattes en arbejds-
gruppe, som skal forestå en intensivering af lobbyearbejdet
for at gøre certificering (medical) af CC obligatorisk i hele
Europa. Undertegnet er med i denne arbejdsgruppe, og CC
over hele Europa vil snart blive inddraget i denne lobbyind-
sats. Arbejdet forgår altså både lokalt og globalt. Husk nav-
net European Transport Worker’s Federation (ETF), så er vi
godt på vej.

Med venlig hilsen
Jakob Esposito
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18. september 2008

Vi har i dag haft dét der for mig har været det vigtigste CAU
medlemsmøde i mine få år i SAS.  Bevares, jeg er en "ung"
lille kylling i den store hønsegård og der er måske nogle af
jer der mener at mine vinger skal være store nok, før jeg
basker med dem. Men jeg vover mig ud i det alligevel.

Jeg vil starte med at fortælle en lille positiv historie, jeg trak
meget på smilebåndet af. Inden mødet i dag startede, sagde
min AH veninde Charlotte til mig ”Jeg ved det er en alvorlig
situation, men det er jo samtidigt underligt nok hyggeligt
bare at være her for det er næsten som om man er sammen
med familien i dag". Og til det vil jeg give Charlotte ret! Det
er netop den følelse der gør at jeg gerne vil bruge min fritid
på CAU og med alle jer fantastiske kollegaer. Fordi jeg føler
vi har en stærk fællesskabsånd, og fordi jeg føler at ingen af
os skal stå alene med vores tanker i den største krise vores
arbejdsplads har set hidtil. Vi kan bruge hinanden i sådan en
situation, snakke og støtte, og samtidigt aflive en masse ryg-
ter, der florerer ude på linjerne.

Da situationen nu er på sit hidtil kritiske, følte jeg at det var
strengt nødvendigt at deltage i dagens møde - både for at få
afklaring på mine mange spørgsmål, men i høj grad også for
at bakke op om vores fagforenings hårde kamp for vores
alles sammens overlevelse. I april måned, hvor ledelsen ind-
kaldte til såkaldte dialogmøder, da krisen begyndte at spidse
til, skrev jeg et læserbrev til Caution i håb om at kunne råbe
op til fælles solidaritet, især blandt de nyansatte. Dette ved
simpelthen at vise flaget og vise interesse for vores organi-
sation og deres arbejde. Mit opråb var uden held, kan jeg et
halvt år efter, sørgeligt konstatere. Igen er det påfaldende at
der ikke dukker mere end knap 130 medlemmer op til et så
vigtigt møde som det vi netop afholdte i dag. Og atter kunne
antallet på de af os der er blevet ansat indenfor de sidste 2
år, knap tælles på hænder og måske én sølle fod. Gad vide
om det samme var tilfældet, hvis invitation nu havde været
til CAU medlemsfest??

Det er simpelthen for dårligt!!!! hvor er I HENNE, og vig-
tigst: hvor er alle jer nye? Det er os det går ud over, venner!
Hvorfor er vi kun de samme 10-15 ansigter der møder op
hver gang? Det undrer mig, at den generation der (forhå-
bentligt) skal være med til at føre SAS videre ud i fremtiden,
tager så let på situationen og igen overlader det hele til de
"gamle" SAS'ere og ikke tænker på at faklen skal gives vide-
re engang.  Men det skal den, og jeg har personligt ikke lyst
til at brænde nallerne fordi vi lod lyset brænde ud til vægen
og ikke støttede op om initiativet.

For at ridse op om mødet kan jeg bl.a. fortælle at vi 130 frem-
mødte blev enige om at den 3,5 % lønstigning til marts er en
god idé at "bytte ud" med f.eks. en forlængelse af vores over-
enskomst og andre punkter på dagsordenen, jeg er sikker på
at Verner & co. nok skal fortælle mere om. Hvis det vi blev
enige om i dag, ikke falder i god jord hos dig der læser dette
læserbrev, så kan jeg kun sige én ting: vær til stede næste
gang! Alle der ønskede det, kom til orde og der var en meget
åben kommunikation og dialog i dag. Ros til Verner for at
være en utrolig dygtig fremlægger og for at starte ud med at
ytre sin skuffelse over at ikke alle stole i salen i dag var besat.
Jeg kan rigtig godt forstå du er skuffet, Verner! Efter så
mange kampe på vores vegne.....Jeg har hørt at en holdning
er at "CAU jo kun arbejder pro-aktivt for den ældre SAS
generation". Lad det være sagt, at jeg da bestemt stadigvæk
kan konstatere, at uden denne ældre generation og denne
gruppes engagement i dag, så havde der siddet max 20
hoveder i dag og pippet på en bænk. Hvad fortæller det os?
Hvilken signalværdi sender vi som nye i flokken til vores fag-
forening, der skal tage kampen for os, hvis der - som anty-
det - bliver fusioneret eller opkøbt? Jo, det der signaleres er,
at vi jo tydeligt bare er ligeglade, og at der intet er vi kan gøre
alligevel. Så det skal og må kunne gøres bedre! Jeg frygter at
den gode kamp- og fællesånd med tiden vil forsvinde, at
vores interne sammenholdskultur er truet, fordi folk har for
slatten en holdning til samhørighed og konceptet "at løfte i
flok".

Igen lad det være sagt: Selvfølgelig skal man ikke have dår-
lig samvittighed over at have været ude og flyve i dag, været
på stop eller på anden arbejdsmæssig måde været forhin-
dret i at være her. Og der skal selvfølgelig også være forstå-
else for at nogle mennesker ganske enkelt ikke kan håndtere
presset og bliver mere forvirrede og ked af at deltage i et
møde, end at føle sig oplyste. MEN undskyldningerne er
mange... Men hvis man i sit stille sind bare har lænet sig til-
bage på sin fridag og ladet sliddet og slæbet være op til CAU
og de fremmødte i dag, så må det være op til den enkelte at
vurdere, hvorvidt man selv syntes man er kollegial eller ej.
Personligt syntes jeg det lader meget tilbage at ønske.

Venlige hilsener til alle

A/H Linnea Handberg 
2-4308

Kære kollegaer,
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Er netop landet fra min anden sidste tur til New York. Jeg
stopper i SAS med udgangen af oktober efter ti års ansættel-
se. 

Jeg vil ikke bruge jeres tid på at fortælle om mine rejseople-
velser eller anden form for navlepilleri. Jeg vil i stedet kaste
en bold op til jer, kære kollegaer, som jeg i bedste fald håber,
nogle vil gribe. Om ikke andet så håber jeg, at jeg med dette
lille indlæg kan være med til at skabe en debat om, hvordan
vi, som cabin crew, opfører os ude i den store verden.

Tilbage til New York, hvor jeg tidlig morgen sad og nød mor-
genmaden i hotellets restaurant, da en kvindelig tjener spør-
ger mig, hvad det er, der sker med SAS crew. Forundret spør-
ger jeg, hvad hun mener. Det bliver til en halv time med ”off
the chest talk”. Hun beskriver episoder, hvor crew ikke beta-
ler regningen, ikke skriver værelsesnummer på regningen,
hvordan hotellet har været nødt til at lægge drikkepenge
oveni det oprindelige beløb, fordi crew ”glemte” de OBLIGA-
TORISKE ”tips”, eller mente at påskud som manglende ser-
vice kunne bruges til ikke at betale de OBLIGATORISKE tips
o.s.v. 

Denne oplevelse var desværre ikke en pinlig øjenåbner, men
derimod en bekræftelse på, hvad jeg igennem den seneste

tid har hørt af lignende tilfælde rundt omkring i verden.
(manglende påfyldning af benzin i Seattle, betaling af bro-
penge, parkeringsbøder o.l.)

Jeg kunne desværre ikke svare den kvindelige tjener på hotel-
let i New York, hvad der er sket med cabin crew fra SAS. For
jeg forstår ikke selv denne udvikling. Jeg forstår heller ikke at
vi, der selv arbejder med service, ændrer fuldstændig karak-
ter, når vi selv sidder i civil overfor andre servicepersoner. 
Vi er jo de første til at have holdninger til vores passagerer,
hvis de ”træder ved siden af”. Tag den opgraderede passa-
ger, som trykker lidt for ofte på call button og i øvrigt drikker
lidt rigeligt. Er vi så ikke de første til at blive forargede?
Men prøv at forestil jer en situation, hvor passageren ved
disembarkation forlanger sine penge retur, fordi servicen
ikke levede op til hans forventninger…. 

Mange hilsner

Kenneth Ovesen
Snart ex-steward

Grib bolden…!

Så er det tid til deltidsbidding og det er en total bidding,
altså for alle CC og igen sidder man tilbage med følelsen af
at, hvad skete der med personaleplejen?
Nu er der et hav af valgmuligheder og det er jo godt, hvis
ikke lige det var sådan, at dem der gerne vil bidde deltid i det
”gamle” system bliver sorteper. De kan nemlig kun bidde for
et år ad gangen.
Det betyder, at dem der vælger sæsondeltid med fuld tid
over sommeren, kan blokere for dem der har behov for fast
deltid i alle 12 måneder.
Vælges sæsondeltid i 3 år, kan det blokere for dem med høje-
re senioritet, når de skal bidde igen næste år, for det er ikke
sikkert at der er plads og så får man ikke deltid.
Eftersom det er en total bidding (alle pladser er ledige), bør
der være en procentdel af alle typer deltidsordninger man
kan få deltid i op til 3 år, alt andet er uretfærdigt og kan kun
opfattes som chikane fra vores ledelse.
Jeg har været hos chefen for planlægning og hendes krops-
sprog og udtryk efterlod ikke andet end et indtryk af, at det

kunne ikke interessere hende mindre. Problemet er bare, at
det er vores managere, som sidder med aben, når alle CC
med børn, familie og andre forhold der gør, at de ikke kan få
det til at hænge sammen, uden en vis form for langsigtet
planlægning, kommer rendende.
Jeg synes at arkitekterne til denne ordning, skulle slå et smut
forbi Susanne Larsens kontor og høre, hvad det er hun
mener, hver gang hun skriver til os ”det er godt at følges
med jer” for det har de åbenbart ikke forstået.

Med venlig hilsen
A/P Jørn Paulsen
23172

Deltid igen igen...
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CAU siger tillykke
2-8002 Suzan Bjerring Kristensen har den 27. august fået en søn – Balder

2-6668 Wickie Birkholm Nyegaard har den 3. oktober fået en datter - Sophia

CAU byder velkommen til følgende nye medlemmer
pr. 1. oktober 2008:
2-1612 Siw Hørnequist
2-2574 Alejandra Coloma
2-9596 Max Laursen
2-7880 Daniel Martinez
2-4786 Lina Laurén
2-3522 Kajsa Fransson
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Annoncer

Kom op til en 
prøvetime i 
Well Club 
fitness center, 

Amager Strandvej 122 
og du er med i 
konkurrencen.

1 års træning plus 
personligtræner!!       
værdi kr. 10.000,-

Vind
SAS Medlemspris
kun kr. 250,-



Rynker signalerer erfaring, 
men de kan være for dybe

n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, 

Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel 

hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når 

du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Årene som alenemor

Lidt for meget sol

Fyringsrunde på job

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, 

Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en 

no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal 

blot tage annoncen her med.

KØBENHAVN:  KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K.      
ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.  
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