Velkommen til Faglig Frokost – «Aktuelle tema innen faget renhold»
Dato og tidspunkt: torsdag 10.oktober 2019, kl 08.00- 11.00 (Frokost fra kl 08.15)
Sted: Det Norske Teatret, Kristian IV`s gate 8, 0164 OSLO, Bikuben, 2 etg i foajeen.
Kl 08.30: «Renholdere på fastlønn/i heltidsstilling.» Ved Trine Wiig Hagen Forbundssekretær i Norsk
Arbeidsmandsforbund. Norsk Arbeidsmandsforbund arbeider for å sikre at renholderne får betalt for
den tiden de faktisk står til disposisjon for arbeidsgiver. Slik det fungerer i dag bruker mange
renholdere mye tid på å reise mellom ulike oppdrag. Ubetalt tid som gjør at arbeidsdagen brått blir
veldig lang om man ønsker en fulltidsjobb med tilsvarende inntekt. Trine som hovedtillitsvalgt i
renholdsbransjen ønsker å belyse denne saken.
Kl 08.50: «Er danske mopper og kluter renere enn de norske?» Ved AB Solutions og salgsdirektør
Erik Rødder, og Roger Lindborg Didriksen, Enhetsleder Klinisk Service ved Diakonhjemmet Sykehus. Vi
får vite litt om bakgrunnen for valget av Viima Rengjøringssystem fra De Forende Dampvaskerier og
om hvordan dette fungerer i praksis.
Kl 09.10: "Vår erfaring med Orbio." ved Wenche Høgalmen (DSS)
Hva er Orbio: " On-Site Generation (OSG) er en innovativ teknologi som gjør det mulig å produsere
rengjøringsløsninger på stedet. OSG-teknologien bruker en elektrolyse prosess for å konvertere vann,
elektrisitet og en liten mengde salt til effektive rengjørings- og desinfeksjonsløsninger.
Kl 09.30: «Optimalisere rengjøringsresultatet og forlenge holdbarheten for mopper og kluter.» Ved
Eivind Haugseth Daglig leder i Systemrent AS. Renhold i dag har rutiner som er blitt så innarbeidet at
de oppfattes som en «sannhet». Det er en utbredt oppfatning i bransjen at tekstilene blir rene
såfremt de er vasket i maskin. Vi får vite mer om utfordringer, krav og løsninger og en kort innføring i
FRT-Guiden, som tar for seg behandling av tekstiler til renhold.
Kl 09.50: «Håndtørkere – og den skjulte hemmeligheten.» Ved Tommy Harsvik, Fagsjef renhols
Lilleborg og styremedlem i NFSR. Håndtørkere på offentlige toalett, gjør de mer skade enn nytte?
Hvilke rutiner må vi ha på plass for å sikre brukerne mot farlige bakterier?
Kl 10.10: «Siste nytt innen bekjempelse av skjeggkre, sølvkre og andre skadedyr.» Ved Johan
Mattsson, Fagsjef, Dr. philos fra MYCOTEAM AS. Godkjent skadedyrbekjemper. Med flere
gjennomførte forskningsprosjekter, har vi rukket å lære og forstå nokså mye om forutsetninger for
skjeggkre i bygninger (ikke minst næringsbygg) samt hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke gjør
det.
Kl 10.30: «Fagbrev som renholdsoperatør – et blikk på status ift opplæring og fagets fremtid.» Ved
Tommy Harsvik, Fagsjef renhold Lilleborg og styremedlem i NFSR. Det er stor etterspørsel etter
fagkompetanse innen renhold. Hvordan sikrer vi som bransje at faget består? Er det mulig og er det
vilje? Arbeidsgiverens viktige rolle.
Pris medlemmer: kr 400,-. Ikke medlemmer: kr 600,-. Innbetaling til VippsGO nr: 538605
(10.10.2019), eller kontonr: 1503.18.01424. MERKES: «Faglig frokost 10.10.2019» og ditt navn. Vi har
ikke anledning til å sende faktura. Bindende påmelding og innbetaling innen 2.10.2019 til Elisabeth
Enger: elisabeth.enger@maske.no Deltagerlisten vil bli distribuert, meld fra dersom du vil reserver
deg mot dette. Arrangementet streames direkte via facebook. Følg oss gjerne. Velkommen!
Med vennlig hilsen Elisabeth Enger, nettverkskontakt i NFSR. www.nfsr.no

Med forbehold om endringer.

