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■ Tillidsrepræsentant på IT-kursus fandt 129.000 kr. til medlem

Susanne Hansen er FOA-tillidsrepræsentant på Sundhed og Omsorgs Område
Marselisborg og var for nylig på IT-kursus i FOA Århus. Her lærte hun og andre tillidsfolk, hvordan de kan bruge programmet Excel, så de lettere kan lave
lønberegninger og få et overblik over deres kollegaers lønforhold. Tillidsrepræsentanterne skulle medbringe nogle af deres kollegaers lønsedler, som tillidsrepræsentanterne så kunne arbejde med på kurset. Og blandt Susanne Hansens
medbragte lønsedler, var der en lønseddel, som vakte hendes opmærksomhed.
- Det så underligt ud, for der var tale om en fleksjobber, der havde arbejdet en del år efterhånden, og som længe
havde stået stille på det samme løntrin, forklarer Susanne Hansen.
Det viste sig, at medlemmet fik fire løntrin for lidt. Hun får nu efterbetalt 129.000 kr. og tjener fremover godt 1.300
kr. mere om måneden – begge dele før skat.

■ Jubilæumsfest 2016

Kl. var omkring 17, da de første medlemmer ankom til Centralværkstedet i
Århus, og der var fra starten en god stemning, hvor gæsterne først blev budt
på et glas mousserende vin.
Senere holdt FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen en velkomsttale for
de mange jubilarer, der fyldte godt op i de smukke lokaler på Centralværkstedet.
I år var der i alt 340 inviterede jubilarer, hvoraf de 134 sagde ja tak til invitationen. De fleste havde 25- og 40 års jubilæum, men der var en enkelt 50 års og en 65 års jubilar med til festen.
Efter en god middag med drikkevarer kom de Splittergale og underholdt. Efterfølgende var der kaffe med lidt sødt,
og omkring kl. 22.00 var de sidste gæster gået hjem efter en god og hyggelig aften i selskab med gamle kollegaer
og venner.

■ Afskedsreception for Kirsten Normann Andersen

Tidligere formand for FOA Århus Kirsten Normann Andersen er kommet i Folketinget, og fredag d. 9. september holdt afdelingen en afskedsreception for kvinden, der har været formand for afdelingen i 13 år. Gæsterne blev naturligvis budt
velkommen af hovedpersonen selv, og der var taler med mange rosende ord til den
tidligere formand. Hovedpersonen var glad for de mange taler og gæster, og
gav i sin egen tale udtryk for at hun så frem til sit nye arbejde, og at hun var
helt tryg ved at forlade FOA Århus.

■ Lær at bruge regneprogrammet Excel

FOA Århus tilbyder medlemmerne et begynderkursus i Excel, hvor deltagerne får en introduktion til programmets grundlæggende funktioner. Efter
kurset vil de kunne opstille for eksempel regnskaber og budgetter.
Kurset kræver, at deltagerne har en grundviden om, hvordan man bruger en pc.
Det bliver holdt over tre dage: 4., 10. og 11. oktober 2016, og alle dagene er det fra
kl. 17.30 til 20.30 i fagforeningens lokaler på Christian X’s Vej 56-58 i Viby. Der
er franskbrød, kaffe og te i forbindelse med kurset. Tilmeld dig på hjemmesiden.
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