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■ Glenn fik 140.000 kr i efterbetaling

Omsorgsmedhjælper Glenn Vestergaard ville være sikker på, at hans nye kontrakt var i orden, og derfor gik han til FOA Århus. Her kunne en medarbejder
hurtigt konstatere, at Glenn Vestergaards kontrakt egentlig var i orden, men at
han skulle have haft den allerede ved sin ansættelse for fem år siden. Den mangeårige omsorgsmedhjælper havde nemlig ikke fået tilstrækkelig løn, løn ved
sygdom og feriepenge, fordi han var blevet aflønnet med timeløn i stedet for
månedsløn, og dermed havde dermed ikke optjent sin anciennitet. I alt endte
det med efterbetaling på mindst 140.000 kr. plus pension.

■ Generalforsamling havde fokus på løn og arbejdsforhold

FOA Århus medlemmer skal ikke finde sig i den stress og nedslidning, som
mange års besparelser i den offentlige sektor skaber. Det er vigtigt, at alle står
fast på de rettigheder, som FOAs overenskomster rummer, og i 2018 skal de
nye overenskomster indeholde endnu flere håndfaste rettigheder.
Sådan lød et af de centraler budskaber, da FOA Århus formand Inge Jensen
Pedersen holdt mundtlig beretning på afdelingens generalforsamling 6. april
2017. Og det var en melding, som fik stor opbakning på generalforsamlingen.
Næstformand Mette Fuglsig Schjødt var på valg, og afdelingsbestyrelsen støttede hendes genvalg. Mette Fuglsig
Schjødt var eneste kandidat, og generalforsamlingen konstaterede derfor, at hun var genvalgt – med stående bifald.

■ SOSU Østjyllands Århus-kurser i efteråret 2017

På SOSU Østjyllands skole i Århus kan FOA Århus medlemmer finde mange interessante kurser i efteråret 2017. På social- og sundhedsområdet handler nogle
kurser om ”Sundhed- og sygeplejeopgaver på hospitaler” og andre om ”Ældrepleje,
sygepleje og sundhed i kommunerne”. På det pædagogiske område dækker nogle
kurser ”Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap” og andre ”Pædagogisk
arbejde med børn og unge”. Hent kursuskatalog på www.foa-aarhus.dk

■ Dagplejens historie udstillet på DOKK1

Lige nu er der udstilling på DOKK1 om dagplejens historie igennem 50 år.
Udstillingen er lavet i samarbejde mellem FOA Århus og Klubben for Dagplejere, og der er beskrivelser og foto af de fem årtier fra 60erne op til 2016.
Indtil videre er det aftalt med DOKK1, at udstillingen fortsætter til og med
april.

■ FOA Århus fejrer 1. maj

1. maj i FOA Århus begynder kl. 9.00 i fagforeningen lokaler. Her kan fagforeningens medlemmer med familier mødes til morgenmad, fællessang og
taler, og i løbet af formiddagen er der også øl, sodavand og pølser ved arrangementet.Senere er der bustransport til Rådhuspladsen, hvor 1. maj-demonstrationen begynder kl. 12.
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