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■ Fyret SOSU-elev fik 25.000 kr. i godtgørelse

På social- og sundhedsskolen i Skanderborg kom social- og sundhedshjælperelev Louise Weber Vestergaard i august 2016 i konflikt med en lærer, og
det betød, at Skanderborg Kommune ophævede hendes uddannelsesaftale.
Louise og et par andre elever havde kritiseret en lærer, fordi læreren havde
været så kontant overfor nogle holdkammerater, at de havde oplevet hendes undervisning som meget ubehagelig. Louise blev derefter indkaldt til et
møde på skolen, som nu påstod, at Louise Weber Vestergaard tidligere under
hendes uddannelse havde haft en uhensigtsmæssig adfærd og skabt splittelse. Social- og sundhedsskolen gjorde
da heller ikke mere ved sagen, og Louise Weber Vestergaard startede kort efter i en praktik, der var på et plejehjem
i Skanderborg Kommune. Efter tre ugers praktik indkaldte Skanderborg Kommune hende imidlertid til en tjenestelig samtale, fordi kommunens uddannelsesansvarlige havde deltaget i mødet på skolen. Kommunen vurderede
på den baggrund, at Louise Weber Vestergaard havde en uønsket adfærd og ville ophæve hendes uddannelsesaftale.
Hun klagede over afgørelsen, og fik hjælp af FOA Århus, der argumenterede for, at den var usaglig. Skanderborg
Kommune indgik et forlig, der betyder, at kommunen betaler Louise Weber Vestergaard en godtgørelse på 25.000 kr.

■ Psykiatriansatte klager samlet til regionen

I et åbent brev til Region Midtjyllands direktion, regionsråd og regionsrådsformand Bent Hansen fortæller repræsentanter for AUH Risskovs forskellige faggrupper, at en højere personalenormering og flere sengepladser er ”en
absolut nødvendighed”. Personalet peger på, at de ”frygter for egen og patienternes sikkerhed grundet for lav normering”, og at ”forebyggelse af tvang
ikke er muligt grundet for få hænder.” Personalet anerkender i brevet, at den
lokale ledelse og Psykiatri- og socialledelsen har gjort en indsats for sammen
med personalet at finde løsninger, der holder sig ”indenfor smalle økonomiske rammer”. Men den type løsninger
mener personalet er utilstrækkelige og skriver: ”Vi er derfor nået til et punkt, hvor der må tilføres flere økonomiske
ressourcer for at rette op på kvaliteten af den psykiatriske behandling i Region Midtjylland”.

■ Læs julenummeret af Fagbladet FOA Århus

Alle medlemmer skulle nu gerne have modtaget det nye nummer af deres lokale
fagblad, Fagbladet FOA Århus december-nummer beskriver, hvordan medlemmerne i foråret kan høre foredrag med Søren Ryge, Kirsten Normann Andersen
og Anne-Grethe Bjarup Riis, ligesom der er rundvisninger på Det Nye Universitetshospital og i Den Gamle By. FOA Århus medlemmer kan også komme gratis
i biografen, på IT-kurser og meget andet. I det lokale fagblad kan medlemmerne
også læse, hvordan rådmand for Sundhed og Omsorg i Århus Jette Skive og afdelingsformand Inge Jensen Pedersen diskuterer mærkesager, og der er en artikel om udvidet åbningstid i daginstitutionerne.

■ Tilmelding til FOA Cinema fungerer igen

En teknisk fejl betød, at FOA Århus-medlemmer fra torsdag d. 15. december 2016 til mandag d. 19. december om
formiddagen fik en forkert besked, når de ville tilmelde sig forårets biografforestillinger via FOA Århus hjemmeside. Systemet fortalte, at der ikke var nogen ledige billetter, selvom der var mange. FOA Århus beklager fejlen, som
nu er rettet og opfordrer alle til at prøve igen, hvis de har fået den forkerte besked. Der er i skrivende stund stadig
ledige billetter til alle tre forestillinger.
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