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■ To omsorgsmedhjælpere får ca. 400.000 kr.

Århus Kommune efterbetaler nu i alt ca. 400.000 kr. før skat til to omsorgsmedhjælpere, som i flere år arbejdede som løst ansatte timelønnede i en lokal
døgninstitution. Omsorgsmedhjælperne havde ellers arbejdet så meget, at de
havde krav på at blive ansat fast, og de henvendte sig til FOA Århus, som
undersøgte sagen. Den løse ansættelse havde betydet, at omsorgsmedhjælperne længe havde fået løn efter for lave løntrin, og Århus Kommune har nu
erkendt, at kommunen skal efterbetale pengene fra 1. januar 2011. Det drejer
sig om ca. 400.000 kr. for de to omsorgsmedhjælpere tilsammen.

■ Kampvalg om Pædagogisk Sektors formandspost

To kandidater opstiller til formandsposten, når Pædagogisk Sektor i FOA Århus 1. september holder et ekstraordinært årsmøde, der bliver holdt umiddelbart efter FOA Århus generalforsamling samme dag. Formandsposten i
Pædagogisk Sektor bliver ledig, når afdelingens generalforsamling har valgt
Mette Fuglsig Schjødt til FOA Århus næstformand. På generalforsamlingen
er hun nemlig den eneste kandidat til næstformandsposten.
De to kandidater til Pædagogisk Sektors formandspost er:
Helle Elmstrøm Jensen, sektornæstformand og dagplejer samt Jack Hougaard Kristensen, FTR for pædagogiske
assistenter og pædagogmedhjælpere.
Valghandlingen foregår i udgangspunktet på årsmødet, men medlemmer kan i stedet brevstemme, hvis de er forhindret i at deltage. Det foregår i afdelingen i åbningstiden, hvor interesserede kan brevstemme fra d. 24. august
og frem til og med d. 1. september kl. 16. Medlemmer, der bor på Samsø, kan brevstemme mandag den 29. august
i tidsrummet kl. 16–17.30 på Samsø-kontoret, Smedegade 21, 8305 Tranebjerg, hvis de er forhindret i at deltage i
sektorårsmødet.

■ Debat med Århus borgmester og FOAs forbundsformand

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen byder velkommen, når der tirsdag d. 6.
september fra kl. 19 til 21.15 er debatmøde i Aarhussalen, Sct. Knuds Torv 3, 1.sal.
Mødet handler om Aarhus Kommunes økonomiske udfordringer og uligheden.
Borgmester Jacob Bundsgaard og FOAs forbundsformand Dennis Kristensen er
oplægsholdere, og der er indspark fra lokale tillidsrepræsentanter og debat i salen.
Du tilmelder dig ved at sende en mail til aarhusuddannelse@foa.dk og oplyse navn
og antal deltagere.

■ Mød FOA Århus på Facebook

FOA Århus har oprettet en Facebook-side, hvor fagforeningen vil fortælle om
aktiviteter og arrangementer og kommentere på aktuelle begiveheder og debatter. Facebook-siden vil selvfølgelig også være et sted, hvor medlemmerne
kan gå i dialog med hinanden og repræsentanter for afdelingen.
Søg på Facebook efter FOA Århus eller find Facebook-siden direkte via linket
www.facebook.com/foaaarhus.dk.
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