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■ Inge Jensen Pedersen er ny formand for FOA Århus

FOA Århus næstformand Inge Jensen Pedersen er nu konstitueret som formand, efter Kirsten Normann Andersen i dag fredag d. 5. august stoppede. Kirsten er blevet folketingsmedlem for SF. En ekstraordinær generalforsamling i
FOA Århus skal 1. september vælge ny formand og næstformand for afdelingen. Og da opstillingsfristen udløb 2. august stod det klart, at der kun er én kandidat til hver post. Inge Jensen Pedersen er eneste kandidat til formandsposten
og nuværende formand for Pædagogisk Sektor, Mette Fuglsig Schjødt, er eneste
kandidat til næstformandsposten. Der bliver derimod kampvalg om formandsposten i Pædagogisk Sektor. Dette valg
sker på et ekstraordinært årsmøde i Pædagogisk Sektor, der bliver holdt umiddelbart efter afdelingens ekstraordinære
generalforsamling. Helle Elmstrøm Jensen, sektornæstformand og dagplejer samt Jack Hougaard Kristensen, FTR for
pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere opstiller til posten som Pædagogisk Sektors formand.

■ Kom til Kirsten Normann Andersens afskedsreception

FOA Århus formand siden 2003, Kirsten Normann Andersen forlader afdelingen, fordi hun er blevet folketingsmedlem for SF. FOA Århus inviterer medlemmer, kollegaer, arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere til afskedsreception
for fagforeningens mangeårige afdelingsformand, Kirsten Normann Andersen. Afskedsreceptionen bliver holdt fredag den 9. september 2016 fra kl. 14 til
16.30 i fagforeningens mødesal på Christian X’s Vej 56-58 i Viby J.

■ Psykiatrien råber om hjælp

Psykiatrien er i krise, og nogle tal fra AUH, Aarhus Universitetshospital i Risskov, viser situationens alvor. Hele 2786 gange i
2015 oplevede personalet på et af det psykiatriske hospitals afsnit, at de måtte tilkalde hjælp fra et nabo-afsnit, fordi de ikke
selv kunne håndtere en situation, der var opstået. Det vil sige, at der på AUH Risskov var brug for den såkaldte nabohjælp
mere end syv gange dagligt i 2015. AUH Risskov har simpelthen ikke så meget personale og så mange senge, at de kan give
patienterne en tilstrækkelig god behandling i tilstrækkelig lang tid. Det betyder for mange genindlæggelser af patienter,
som er meget syge, og som hospitalet for tidligt har udskrevet til psykiatriske bosteder eller eget hjem.

■ Opdaterede kursuskalendere fra SOSU Aarhus

På både det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet har SOSU Aarhus mange forskellige efteruddannelsestilbud. Mange FOA-medlemmer vil derfor kunne finde kurser, som kan holde dem opdaterede, give dem nye kompetencer og gøre deres arbejdsdag lettere.
Der er to kursuskalendere, som fortæller, hvornår der er uddannelsestilbud på social- og sundhedsområdet. Den ene indeholder de kurser, der retter sig mod ”Sundhed- og sygeplejeopgaver på hospitaler”, mens den anden handler om ”Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne” . Der er også to kalendere med kurser, der dækker forskellige dele af det
pædagogiske område. Den ene har titlen ”Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap”, og den anden ”Pædagogisk
arbejde med børn og unge”. Alle kursuskalendere kan hentes på www.foa-aarhus.dk eller skolens hjemmeside.

■ SOSU-skoler i Århus og Silkeborg fusionerer

Bestyrelserne for Århus og Silkeborgs social- og sundhedsskoler har besluttet, at skolerne skal fusionere. Undervisningsministeriet skal nu tage stilling til en fusionsansøgning. Undervisningsministeriet godkender sandsynligvis
sidst i september, at SOSU Aarhus og Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg slår sig sammen til en enhed, som får
navnet SOSU Østjylland.
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