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■ Privat plejehjem opgiver at fyre kritisk tillidsrepræsentant

Firmaet Forende Care har opgivet at fyre SoSu-tillidsrepræsentant Hanne
Staal. Firmaet ville fyre hende, efter Hanne Staal klagede til Embedslægen,
fordi hun og hendes kollegaer oplevede, at plejen i Plejeboligerne Bøgeskovhus i Århus var uacceptabel. Forenede Care har drevet plejeboligerne siden 1.
september 2014, efter Århus Kommune besluttede at udlicitere Bøgeskovhus.
- Jeg er selvfølgelig glad for, at Forende Care har opgivet at fyre mig. Firmaet
var virkelig på gale veje her, mener Hanne Staal.
Forende Care har imidlertid besluttet at give Hanne Staal en advarsel, og det mener hun er helt urimeligt.
I FOA Århus er formand Inge Jensen Pedersen også tilfreds med, at Forende Care har opgivet fyringssagen. Men
fagforeningen vil ikke acceptere, at Hanne Staal skal have en advarsel.
- Den sag kommer til at køre videre i det fagretslige system, fastslår hun.

■ Kom til folkemøde om fremtidens børnevelfærd

Du kan give dit bud på det ideelle dagtilbud for 0-6-årige, når Aarhus for Velfærd holder folkemøde om fremtidens børnevelfærd. Det er den 27. februar
2017 på Højvangsskolen, Klokkeskovvej 1 i Stavtrup, at Aarhus for Velfærd
holder folkemøde fra kl. 19 til 21. Her kan alle interesserede fortælle, hvordan
de ønsker, at fremtidens dagtilbud skal se ud for børn, der er i alderen fra 0
til 6 år. Rådmand Bünyamin Simsek fra Aarhus Kommune samt forsker og
lektor Søs Bayer fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus
Universitet lægger op til debatten, som bliver styret af TV2-vært Frederik Roland.
Aarhus Kommune ønsker et mere aktivt medborgerskab, og Aarhus for Velfærd vil op til det kommende byrådsvalg fastholde borgernes ønsker overfor byrådspolitikerne.

■ Se gratis Michael Moores ”Where to Invade Next”

FOA Århus medlemmer - evt. med ledsager - kan nu gratis se en meget underholdende amerikansk dokumentarfilm i biografen Øst for Paradis. Filmen bliver vist d. 21. februar 2017 fra kl. 19.30 til 22 i Øst for Paradis, Paradisgade 7-9, Århus C. Tilmeld dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk

■ Mød Søren Ryge

Anders og Julius, Hans med rågerne og Didde med nisserne er nogle af de mennesker, der er kendt fra Søren Ryge
Petersens tv-udsendelser, og som han fortæller om i FOA Århus d. 13. marts fra kl. 19 til 21. I foredraget forklarer Søren Ryge Petersen, hvordan tv-udsendelserne bliver lavet, og han giver sit bud på, hvorfor det egentlig er så
interessant at høre helt almindelige danskere fortælle om helt almindelige liv. Tilmeldingsfristen er 20. februar.
Tilmeld dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk

■ Lær at bruge en PC

FOA Århus tilbyder nu et kursus for medlemmer, der har ingen eller meget lidt erfaring med computere. På kurset ”Bliv
dus med din PC – IT for begyndere” bliver deltagerne introduceret til det grundlæggende omkring PC’ en og lærer at bruge mapper og at gemme, slette, flytte og finde filer. Kursusdeltagerne bliver også præsenteret for tekstbehandlingsprogrammet Word samt mail, og hvordan man bruger internettet. Der er sandwich, vand, kaffe og te i forbindelse med kurset, der
bliver holdt 21. februar 2017 fra kl 17.30 til 20.30 i FOA Århus lokaler. Tilmeld dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk
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