Nyhedsbrev fra FOA Århus
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■ Kaos på psyk

Knap 100 medarbejdere fra psykiatrisk hospital AUH Risskov kom til fyraftensmøde tirsdag d. 23. september , og der var meget at tale om. Vold og
trusler er nemlig desværre blevet hverdag, og situationen er alvorlig. Medarbejderne har gennem flere år oplevet konstante nedskæringer på både personalet og antallet af sengepladser. Det betyder, at det i dag kun er de sygeste patienter, som bliver indlagt, og de er ofte mere udadreagerende og voldsomme
end tidligere. Alle faggrupper var inviteret til mødet, og der var repræsentanter fra både FOA, Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogernes Landsforbund. Der var masser af beretninger om
uacceptable episoder fra de ansatte, og de spændte vidt. Det største problem er normeringer. Der er simpelthen for
få ansatte. I 2015 bad de ansatte andre afdelinger om hjælp 2.786 gange eller knap otte gange hvert døgn.
Fællestillidsrepræsentanterne fra FOA og Dansk Sygeplejeråd havde d. 24. august møde med ledelsen i Region
Midtjylland, og både medarbejdere og FOA Århus forventer, at der kommer til at ske forandringer.

■ Genindfør bemandede toiletter

Det er bittersødt at få ret, når man har advaret om, at en politisk beslutning
får negative konsekvenser. På ét plan er det altid lidt rart at få ret. Men det
er nu ført og fremmest trist og pinligt, at århusianere og turister dårligt kan
finde et offentligt toilet, der virker. Og ærgerligt at en gruppe kommunalt ansatte mistede deres arbejde, selvom deres indsats var nyttig og nødvendig.
Århus Stiftstidende beskriver 11. og 13. august, hvordan kun et mindretal
af byens fuldautomatiske toiletter fungerer, og i FOA Århus er vi ikke overraskede. I 2003 advarede vi Aarhus Byråd mod at nedlægge byens bemandede offentlige toiletter. Her havde opsynspersonalet flere vigtige funktioner: De havde kontakt med toiletternes brugere – også blandt byens hjemløse
- og sikrede, at toiletterne fungerede og var rene og pæne.

■ Debatmøde aflyst

Debatmødet 6. september 2016 med Århus borgmester Jacob Bundsgaard og
FOAs forbundsformand Dennis Kristensen er desværre aflyst. Der er opstået
problemer i forhold til mødedatoen, og det har ikke været muligt at finde en
ny dato. Jacob Bundsgaard og Dennis Kristensen skulle have lagt op til en debat
om Aarhus Kommunes økonomiske udfordringer og uligheden.

■ Hvordan kan ordblinde børn få hjælp?

FOA Århus og Netværkslokomotivet inviterer ordblinde børns forældre til
en temaaften, der handler om, hvordan ordblinde børn kan få hjælp. Mikael
Højbjerg og Thomas Mose er oplægsholdere, når FOA Århus og Netværkslokomotivet holder en temaaften for ordblinde børns forældre. Oplægsholderne er prisbelønnede udviklere af undervisningsmaterialer til børn, unge og
voksne med ordblindhed og kan fortælle om, hvilken træning der kan hjælpe
ordblinde børn.
Mødet er for FOA Århus-medlemmer med ledsagere og bliver holdt i fagforeningens lokaler d. 19. september fra
kl 18.30 til 21.30. Tilmelding på hjemmesiden.
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