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■ Serviceassistenter: Ledelsen skal lytte til os

Sidste uge holdt omkring 200 serviceassistenter fagligt møde, fordi de er utilfredse med planerne for deres arbejde på det nye super-hospital i Skejby. Aarhus Universitetshospital vil nemlig i forbindelse med det nye superhospital i
Skejby fordele serviceassistenternes opgaver på tre forskellige områder, og det
er et problem, fordi fleksibiliteten og variationen i arbejder ryger. Det svarer
til, at en tømrer lige pludselig kun må slå søm i otte timer om dagen, og det går
ud over både patienterne og serviceassistenterne og andet personale. Derfor
vil serviceassistenterne have en dialog og indflydelse nu, inden det er for sent.

■ Ladywalk 2017 med FOA Århus

I alt havde 155 medlemmer fra FOA Århus og FOA Silkeborg/Skanderborg
tilmeldt sig, og der var en god stemning før de i alt 5000 deltagere gik afsted
kl. 18.30.
Der blev hygget, spist og drukket vand, øl og vin, som det er tradition før
turen.
På landsplan deltog godt 41.000 i alt.

■ Lege- og aktivitetsdag 2017

Der var masser af sol og hygge, da Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere holdt årlige lege- og aktivitetsdag i Skanseparken i Århus. Der
var Cirkus Big, hoppeborg, ansigtsmaling, pandekager og meget andet, da Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere afholdt lege og aktivitetsdag fra kl. 9 torsdag. d. 1. juni 2017. Det er fagklubben, der arrangerer, men
det er pædagogisk assistentelever, der står for størstedelen af det praktiske.

■ En tiltrækkende by har ordentlige toiletter

Ordentlige offentlige toiletter er vigtige for århusianerne og ikke mindst for byens gæster. Aarhus byråd bør derfor
genindføre de bemandede toiletter. JP Århus beskriver 31. maj, hvordan byens fuldautomatiske toiletter meget
ofte er ude af drift, og teamleder Per Kristensen fra Aarhus Kommune opfordrer i avisen de tissetrængende til at
købe en kop kaffe og så benytte stedets toilet. Men de elendige toiletforhold i Århus er meget irriterende for byens
borgere, men vi har trods alt efterhånden fundet andre løsninger, for eksempel i stormagasiner. Men turister og
andre gæster kender selvsagt byen dårligere, og de oplever i endnu højere grad, at Århus er blevet det anstrengte
smils by. FOA Århus advarede i sin tid byrådet mod at afskaffe de bemandede toiletter, og nu vil vi gerne opfordre
byrådet til at genindføre dem.

■ Økonomiaftale forringer de ansattes arbejdsmiljø

FOAs afdelingsformænd i Region Midtjylland er stærkt utilfredse med, at Regeringens og Danske Regioners nye
økonomiaftale kræver, at produktiviteten på sygehusene endnu engang skal stige med 2%. De midtjyske FOAformænd er i dag samlet i Århus, hvor de har diskuteret aftalen. Formændene er enige om, at personalet længe
har stået i en situation, hvor det har været uforsvarligt at løbe hurtigere, og hvor de skrappe produktivitetskrav har
skabt et stadigt ringere arbejdsmiljø. Den nye aftale vil derfor forringe en hverdag på sygehusene, der i forvejen er
meget presset, mener de midtjyske FOA-formænd. De frygter også, at travlheden får personalet til at begå fejl og
fører til uværdige situationer for patienterne.
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