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Foråret er på vej 
– og med det generalforsamling og årsmøder  i FOA Århus – side 10-12
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Nye udfordringer – nyt blad
”Nyt fra FOA Århus” kommer nu i en ny udgave, som vi håber, du vil synes om. 
Vi har arbejdet på at give bladet et mere læsevenligt og appetitligt udseende, og også 
indhold og udsendelsesfrekvens er ændret.

Fremover vil ”Nyt fra FOA Århus” udkomme seks gange om året i stedet for 11, 
og det vil koncentrere sig om baggrundsinformation, temaartikler og personlige histo-
rier, mens nyheder fremover kun vil blive bragt i afdelingens Nyhedsbrev.

Siden sidste års strejke har Nyhedsbrevet fået flere og kortere historier; det udkom-
mer oftere og bliver nu kun udsendt elektronisk. Vi har altså arbejdet med indhold 
og udsendelsesfrekvens. Nu vil vi gøre det lettere at få fat på, og snart vil det også blive 
mere indbydende.

Medlemmerne kan nu tilmelde sig Nyhedsbrevet på vores hjemmeside www.foa.dk, 
hvor det selvfølgelig fortsat vil have en central placering. De tilmeldte vil, ligesom tillids-
folk og sikkerhedsrepræsentanter, modtage Nyhedsbrevet via mail. Vi opfordrer stadig 
tillidsfolk til at printe Nyhedsbrevet ud og hænge det op på arbejdspladsen.

I løbet af foråret vil vi friske Nyhedsbrevet op, så der kommer billeder på og en 
mere luftig layout. Også hjemmesiden trænger til en ommøblering, så det bliver let-
tere at finde rundt, og samtidig skal der ryddes op i informationerne. I øjeblikket un-
dersøger vi forskellige modeller, og senest til efteråret skulle 
vi gerne kunne præsentere en ny og forbedret hjemmeside.

Ny strategi
Det nye ”Nyt fra FOA Århus” og de andre ændringer er 
konsekvenser af afdelingens ny medie- og kommunikations-
strategi. Vi skal hele tiden forbedre vores kommunikation, både internt i afdelingen 
og udadtil i samfundet, for det gør arbejdsgiverne.

Et eksempel er Århus Kommune, der i dag har 32 journalister ansat, mens der i 
1997 blot var en enkelt. Til sammenligning har P4 Østjylland (tidl. Østjyllands Radio) 
knap 20 journalister ansat, og de dækker hele det gamle Århus Amt samt Horsens. 

Vores arbejdsgivere er således godt rustet til at påvirke den offentlige mening og 
deres ansatte. De kan bombardere medierne med pressemeddelelser og andre infor-
mationer. Det kan også ske direkte gennem det væld af nyhedsbreve, personaleblade, 
borgermagasiner og andre elektroniske og trykte medier, som kommunikations-
afdelingerne producerer og sender ud til medarbejdere og borgere.

Hellere lille og vågen …
Det er naturligvis vigtigt for FOA Århus, at fagforeningens synspunkter også kommer 
ud til medlemmerne, ligesom kampen om den offentlige mening har en høj prioritet. 
Overenskomstkampen i foråret viste endnu engang, at befolkningens opbakning er 
afgørende, når offentligt ansatte er i en konflikt.

FOA Århus har imidlertid mange vigtige opgaver, og vi hverken kan eller skal matche 
arbejdsgiverne journalist for journalist. I stedet skal vi sørge for at få mest mulig kom-
munikation for pengene.

Derfor kommer en lang række informationer, som for eksempel nyheder, nu kun 
elektronisk, så vi sparer på bladudgifterne. Andre informationer egner sig imidlertid 
bedst til at blive læst i fred og ro, og det er den slags, som fremover vil stå i ”Nyt fra 
FOA Århus”.

God læselyst.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand

””Vi skal hele tiden forbedre 
 vores kommunikation
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Et år med drøn på
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FOA Århus’ medlemmer har 
haft mange store udfordringer 
i det sidste års tid. – Interview 
med afdelingsformand Kirsten 
Normann Andersen.

I N D H O L D
Leder .............................................................................   2
Et år med drøn på .........................................................   4
I dag tænker jeg helt anderledes ...................................   6
Gem lønsedlen fra marts – den kan være penge værd!   8
Syge vikarer skal huske blanket ....................................   8
Økonomisk støtte ............................................................ 8
Arrangementer ................................................................. 9
Ordinær generalforsamling ...........................................  10
Pædagogisk sektor Årsmøde ........................................  11
Kost- og servicesektoren Årmøde .................................  11
Social- og sundhedssektoren Årsmøde.........................  12 
Teknik- og servicesektoren Årsmøde ...........................  12 
1. maj i FOA Århus ......................................................  13
Ladywalk 2009 ..............................................................  14
Arbejdspladsjubilæer ....................................................  15
PenSam Pensionsrådgivning .........................................  15

Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licensnr. 54� 66�. 

Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir. 

OBS

N Y T  F R A  F O A  Å R H U S
Ansvarshavende redaktør: Kirsten Normann Andersen

Oplag: 12.700

Grafisk produktion:  Huset Venture • Stavtrupvej 34 
8260 Viby J • Tlf. 86 28 35 55

Tekst: FOA Århus

Foto: Anne Mette Kruse og FOA Århus

S E K T O R E R N E S  F A G G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter pleje-
hjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere, 
 opsynsassistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

Pædagogisk Sektor:
pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, legepladsansatte, 
omsorgsmedhjælpere, pædagogiske konsulenter

Social- og sundhedssektoren:
beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere,
 neurofysiologiassistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejdsledere, 
portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundheds-
hjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, 
værkstedsassistenter

Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere, 
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhus-
betjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører, 
færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere, 
plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske service-
ledere

ANNONCEREDE ARRANGEMENTER
Du kan kun deltage i arrangementerne i din egen sektor, medmindre 
arrangementerne er åbne for alle FOA-medlemmer

HUSK!

8

•  Hus- og serviceassistenter skal 
gemme lønsedlen fra marts 
– den kan være penge værd! 

•  Syge privatansatte vikarer skal 
huske blanket.

Generalforsamling og årsmøder

10

Se dagsorden til afdelingens 
 generalforsamling og årsmøder i 
de fire sektorer. 

A-kassen holder lukket 
9. og 10. marts

A-kassen holder lukket mandag den 9. marts 
og tirsdag den 10. marts 2009 pga. kursus.

Der kan dog stadig ringes til A-kassen på  
tlf. 8936 6666, men der vil være betjening 
af en sagsbehandler fra en anden af FOA’s  
A-kasser.

�

HUSK!
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Overenskomstkampen stod for døren og var 
derfor i centrum, da FOA Århus sidste år 
holdt generalforsamling. OK 08 er også den 
vigtigste begivenhed, når afdelingsformand 
Kirsten Normann Andersen kigger tilbage på 
året, der er gået.

– helt overordnet synes jeg, at vi kæmpede 
en flot kamp, men fik for lidt ud af det. Især 
var resultatet ikke godt nok for medlem-
merne af Teknisk sektor og Kost og Service, 
vurderer hun. 

Kirsten Normann Andersen peger på, at 
mange medlemmer i de to sektorer får min-
dre end regeringens lønramme på 12,8 pro-
cent og reelt er med til at betale andre FOA-
medlemmers højere lønstigninger.

På efterårets kongres foreslog FOA Århus 
derfor, at forbundet prioriterer de to sekto-
rers medlemmer særligt højt, når FOA igen 
skal forhandle løn 2011.  

Trods skævridningen fik ingen kommunalt 
ansatte FOA-grupper dog så store lønstignin-
ger, at de kunne indhente det lønefterslæb, 
der er i forhold til det statslige og private om-
råde.

– Selvom FOA-forliget gav lidt flere penge 

end KTO-forliget, så gav det for lidt, når man 
sammenligner med vores krav, erklærer Kir-
sten Normann Andersen.

Hun vurderer, at lønstigningerne på 
SOSU-området og det pædagogiske område 
kun er udtryk for, at der nu er taget hul på 
ligelønnen. Der er stadig langt igen, men OK-
08 satte fokus på spørgsmålet, og der blev i 
efteråret nedsat en lønkommission.

– Nu er det så vores opgave at fastholde 
kravet om ligeløn, så kommissionen ikke bli-
ver en syltekrukke, siger Kirsten Normann 
Andersen

På regionsområdet skabte overenskomsten 
det store problem, at det regionalt ansatte 
Social- og sundhedspersonale fremover er 
dårlige lønnet end deres kommunalt ansatte 
kollegaer:

– Forskellen er helt urimelig og en væsent-
lig grund til, at det forlig ikke var i orden, me-
ner Kirsten Normann Andersen.

Stemte nej
Problemerne i de to overenskomstforlig var 
så store, at FOA Århus’ bestyrelse begge gan-
ge opfordrede medlemmerne til at stemme 
nej. Opfordringerne blev fulgt af medlem-
merne og især på det regionale område var 
nej-flertallet markant. 

På landsplan stemte et flertal dog ja og 
vurderede, at FOA ikke kunne opnå mere i 
en situation, hvor regeringen holdt kommu-
nerne og regionerne i et økonomisk jerngreb    
– til gengæld havde strejken massiv opbak-
ning i befolkningen, og hvis de strejkendes 
organisationer havde holdt bedre sammen 
og erklæret en musketéred, kunne vi måske 
have opnået mere, mener Kirsten Normann 
Andersen.

Aktive medlemmer
Netop den store folkelige opbakning under 
strejken viste, at befolkningen ønsker en vel-
fungerende offentlig sektor, der kan tilbyde 
sine ansatte ordentlige løn- og arbejdsforhold. 
Men opbakningen kom ikke af sig selv:

– Både før og under strejken var FOA-
medlemmerne aktive og gode til at sprede 
deres budskaber. Vi holdt et flot aktivitetsni-
veau, der viste, at vi mente vores krav alvor-
ligt, husker Kirsten Normann Andersen.

Hun peger på, at mange medlemmer al-
lerede fra starten var med til at gøre strejken 
synlig, da de stod ved de århusianske ind-
faldsveje og fortalte borgerne om konflikten.

Mange aktiviteter fik positiv opmærksom-
hed, fordi de blev gennemført med et glimt 
i øjet. For eksempel tilbød social- og sund-
hedspersonalet fodboldfans, at de ville tage 
trykket op til en fodboldkamp, så her fik 
mange taget deres blodtryk, mens de blev 
orienteret om strejken.

Barske budgetter
Ligesom under overenskomstforhandlinger-
ne accepterede lokalpolitikerne regeringens 
stramme greb om kommuners og regioners 

Et år med drøn på
Overenskomstkonflikt, bar-
ske budgetter, arbejdsmiljø-
problemer og udliciteringer. 
FOA Århus’ medlemmer har 
haft mange store udfordrin-
ger i det sidste års tid. 
Medlemmerne har været 
meget aktive, og det er en 
af de rigtig gode ting, der 
kendetegner perioden, 
mener afdelingsformand
Kirsten Norman Andersen.



økonomi, da de i efteråret lagde budgetter.
Det betød i Region Midtjylland et spare-

krav på over en milliard kroner. Efter store 
protester i medierne blev de mest omtalte be-
sparelser undgået eller formindsket, men det 
samlede sparekrav blev kun reduceret med 
11 procent. 

– Besparelserne betyder, at rigtig mange sy-
gehusafdelinger fremover skal klare sig med 
færre ansatte, og derfor bliver arbejdspresset 
endnu større, end det var i forvejen, fortæller 
Kirsten Normann Andersen.

I Århus Kommune fik ældreplejen ikke 
de 132 millioner årligt, som FOA Århus har 
beregnet er nødvendige, hvis ældreplejen 
skal fungere ansvarligt.  I stedet fik de ældre 
og personalet blot 35 millioner kroner, som 
oven i købet blev taget andre steder i Sund-
hed og Omsorg.

– Den århusianske ældrepleje har været 
ramt af flere skandaler, og desværre vil der 
sandsynligvis komme flere, for der er brug 
for væsentligt flere penge, hvis ældreplejen 
skal ud af sin krise, siger Kirsten Normann 
Andersen.

I både kommune og region udskød poli-
tikerne de værste besparelser på den kollek-
tive trafik. Men sværdet hænger i en tynd tråd 
over busserne, som for alvor bliver ramt i år, 
hvis regeringen ikke bevilger flere penge til 
området.

Arbejdsmiljøet skranter
Flere års barske budgetter har konsekvenser 
for arbejdsmiljøet, som flere steder er så dår-
ligt, at arbejdstilsynet nu har grebet ind.

I november anmeldte FOA Århus et afsnit 
på psykiatrisk hospital, fordi afdelingen efter 
mange langtidssygemeldinger vurderede, at 
arbejdsmiljøet var direkte sygdomsfremkal-
dende.

Arbejdstilsynet gav senere FOA Århus ret 
og har krævet, at hospitalet ikke udsætter de 
ansatte for så stort et arbejdspres.

– Normeringen på psykiatrisk hospital i 
Risskov er da også lav, når man sammenlig-
ner med andre tilsvarende afdelinger i Region 
Midtjylland og Region Syddanmark, forklarer 
Kirsten Normann Andersen og henviser til 
en normeringsundersøgelse, ledelsen lavede 
i forsommeren sidste år.

Stressede og udbrændte
Også den århusianske ældrepleje har ondt 
i arbejdsmiljøet. Ledelsen af Plejeboligerne 

Thorsgården fik i januar påbud om at hyre 
en arbejdsmiljørådgiver, så de ansatte ikke 
bliver stressede og udbrændte. Arbejdstilsy-
net vurderer nemlig ikke, at kommunen viser 
tilstrækkelig vilje eller evne til at løse proble-
merne selv.

I sommer hørte offentligheden første gang 
om problemerne på Thorsgården, da de an-
satte stod frem og forklarede, at plejens kvali-
tet ikke var i orden, fordi der ofte var for lidt 
personale, og at de ældre for eksempel ikke 
altid fik deres medicin. 

– Alligevel planlægger ledelsen ikke at an-
sætte flere. Grotesk nok har ledelsen tværti-
mod planer om at spare på personalet, de 
forstår åbenbart ikke, hvor pressede de an-
satte er, siger Kirsten Normann Andersen, 
som derfor er glad for, at Arbejdstilsynet nu 
griber ind.

Engagerede ansatte
Både på Thorsgården og på psykiatrisk ho-
spital har det været afgørende, at de ansatte 
selv har sagt stop. I pressen og overfor ledel-
sen har de klart markeret, at arbejdsmiljøet 
skulle forbedres.

– Det er dejligt, når de ansatte selv mar-
kerer sig. Så står afdelingen langt stærkere 
overfor ledelse og Arbejdstilsyn end ellers, 
forklarer Kirsten Normann Andersen.  

Udliciteringer er ideologi
Udliciteringsbølgen rammer fortsat FOA 
Århus’ medlemmer. Chaufførerne hos Bus-
selskabet Århus Sporveje døjer stadig med 
konsekvenserne, og nu er ældreplejens grøn-
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– Jeg spekulerede på, om jeg overhovedet 
kunne koncentrere mig i tre kvarter af gan-
gen, svarer Mariann Rotbøl på spørgsmålet 
om, hvilke overvejelser hun gjorde sig forud 
for uddannelsens start. 

– Sidst jeg lavede lektier, foregik det jo i 
hånden, siger Birgitte Poulsen med henvis-
ning til de opgaver på uddannelsen, der skal 
skrives ind på PC. 

– Så jeg havde mine betænkeligheder. Jeg 
var simpelthen bange for, at jeg ikke kunne 
følge med.

Dertil kom hensynet til arbejdspladsen:
– Jeg følte, at jeg måtte gøre det godt – an-

det syntes jeg ikke, at jeg kunne være bekendt 
over for de gamle på centret, der havde støt-
tet mig i, at jeg skulle begynde på uddannel-
sen, bemærker hun.

Fællesskabet hjælper
Men bekymringerne forsvandt hurtigt. Det 
nye og spændende tog over, og det blev sjovt 
at tage uddannelsen.

– Vi harmonerede rigtig godt sammen på 
kryds og tværs i klassen – også uden for un-
dervisningslokalet, siger Heidi Gulev.

– Vi var gode til at bruge hinandens erfarin-
ger. Og ikke mindst gode til at hjælpe hinan-
den, hvis teorien blev vanskelig, synes hun.

– I dag tænker jeg helt anderledes, end før 
jeg begyndte på uddannelsen, siger Mariann 
Rotbøl. – Jeg har fået en større sikkerhed. Jeg 
synes ikke, at jeg længere skal hen og spørge 
hele tiden. Så nu gør jeg bare tingene.

Heidi Gulev tilføjer:
– Man har fået en baggrundsviden, så man 

tænker meget mere over, hvad man gør.

I dag tænker jeg helt anderledes…
- Kan jeg følge med?
Mariann Rotbøl, Birgitte Poul-
sen og Heidi Gulev havde store 
betænkeligheder, inden de gik 
i gang med uddannelsen som 
Ernæringsassistent.
Men betænkelighederne blev 
gjort til skamme. 
Det nye og spændende tog 
over.

Birgitte Poulsen i køkkenet på Lokalcenter GellerupHeidi Gulev, ’Byens Mad’ Mariann Rotbøl, Lokalcenter Vestervang

ne områder og bibliotekskørslen også på vej 
gennem møllen.

– Udliciteringsiveren handler om at sikre 
private firmaer en indtjeningsmulighed. Der 
er ingen god grund til, at et privat firma skulle 
kunne klare en opgave bedre og billigere end 
en kommune eller en region, tværtimod, me-
ner Kirsten Normann Andersen. 

Hun peger på, at der grundlæggende set 
kun er tre faktorer, som bestemmer, hvad det 
koster at udføre en opgave.

Den første faktor er kvaliteten for borger-
ne, og den bør politikerne fastlægge præcist. 
For uanset hvem der udfører opgaven, så er 
det skatteborgerne, der betaler. 

– Kvaliteten bør derfor være ens og poli-

tisk bestemt, uanset hvad. Så hvis politikerne 
ikke vil sænke kvaliteten, kan de intet spare 
på det punkt, fordi private udfører en opgave, 
siger Kirsten Normann Andersen.

De ansattes løn- og arbejdsforhold er den 
anden faktor, der bestemmer prisen for en 
ydelse. Også her bør politikerne erkende, at 
når offentlige kroner betaler, så har politiker-
ne reelt ansvaret for forholdene. 

– Hvis de vil forringe løn- og arbejdsfor-
hold bør de sige det åbent og ikke gemme sig 
bag en udliciteringsproces. Og ellers er der 
heller ingen penge at spare på den konto, er-
klærer FOA Århus formanden.

Den sidste faktor handler om teknologi, 
arbejdstilrettelæggelse og den slags. 

– Hvis ledernes og medarbejdernes ideer 
ikke er gode nok på det punkt, kan både 
offentlige og private hyre de samme konsu-
lenter udefra, så heller ikke her er der nogen 
forskel, mener Kirsten Normann Andersen.

Hun peger også på, at kommuner og regio-
ner ligesom private firmaer kan slå sig sam-
men med andre, hvis de derved kan opnå 
stordriftsfordele. 

– Den eneste reelle forskel mellem of-
fentlig og privat er, at et privat firma også skal 
sikre ejerne en fortjeneste. En offentligt pro-
duceret ydelse bør derfor være billigere for 
skatteborgerne, og derfor burde kommuner-
ne eller regionerne klare deres opgaver selv, 
mener Kirsten Norman Andersen.
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Ernæringsassistenter arbejder i køkkener og 
kantiner på fx plejehjem, hospitaler og lokal-
centre og laver derfor ofte mad til beboere, 
patienter og brugere, som ikke selv har mu-
lighed for at lave mad.

Derfor skal ernæringsassistenten ken-
de til regler for god ernæring og 
forstå at variere maden, så 
den passer til forskellige 
målgruppers forskel-
lige ønsker og behov.

Til ernæringsas-
sistentens arbejds-
områder hører ernæ-
ring, diæter, anretning 
af kolde og varme retter, 
hygiejne og egenkontrol, mad- og 
måltidspolitik m.v.
Læs mere på www.ernaerings- 
assistent.dk.

Bliv ernæringsassistent
på kortere tid
Et GVU-forløb (se boks) er en almindelig 
uddannelse til ernæringsassistent, hvor du 
har hele den praktiske oplæring i forvejen og 
kun behøver den teoretiske del. Dvs. at du 
kan blive uddannet til ernæringsassistent på 
kortere tid.

Skoleperioderne er på 3 x 10 ugers varig-
hed, og der vil gå max ét år, inden du kan have 
deltaget i alle tre. Uddannelsen slutter med en 
svendeprøve.

Du kan også vælge at stoppe efter den 
første skoleperiode med en mindre praktisk 
prøve. Dermed har du uddannet dig til ernæ-
ringshjælper. Du vil senere kunne tage resten 
af assistentuddannelsen.

For at blive optaget skal 
du være fyldt 25 år, have dansk, matematik og 
engelsk på 9. klasse eller tilsvarende niveau 
og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvad gør du?
Du skal have vurderet, om dine praktiske 
kompetencer opfylder kravene i ernærings-
assistent-uddannelsen, og hvilke teoretiske 
kompetencer du mangler. En sådan kom-
petencevurdering kan du få ved at henvende 
dig til skolen ’Sansestormerne’ og bede om at 
komme til en samtale med vejlederen.
Læs mere på www.sansetormerne.dk.

Birthe Balskilde, tovholder på ernærings-
assistentuddannelsen på skolen ’Sanse-
stormerne’ i Risskov

”Nu er det min tur!”
Erfaring og modenhed ingen hin-
dring. Tværtimod.
Det mener Birthe Balskilde, der under-
viser og vejleder eleverne på Ernærings-
assistentuddannelsen. Hun har derfor et 
grundigt kendskab til elevgruppen:
– GVU-eleverne har ofte en solid praktisk 
ballast fx fra et køkken på et plejehjem el-
ler i en døgninstitution, hvor de måske i 
mange år har lavet god hverdagsmad.
– De starter på uddannelsen, fordi de ger-
ne vil have papir på deres kompetencer. 
Måske tilskyndet af omstruktureringer på 
arbejdspladsen. Måske fordi ungerne er 
fløjet fra reden, og de selv har fået bedre 
tid. ”Nu er det min tur”, tænker de.
Ifølge Birthe Balskilde er GVU-elevernes 
lange erfaring og højere alder et aktiv. Der 
foregår fx en stor indbyrdes læring imel-
lem eleverne. Ikke mindst fordi de får 
indsigt i de madområder, de hver især har 
arbejdet indenfor.
– Teorien i uddannelsen giver GVU-ele-
verne større viden om, hvad de skal ser-
vere til de forskellige målgrupper. Og den 
giver dem en større selvtillid i de valg, de 
skal træffe, når de vender tilbage på ar-
bejdspladsen, mener Birthe Balskilde.

Hvad er GVU?
GVU – Grundlæggende VoksenUddan-
nelse – bygger på de kvalifikationer, du 
allerede har oparbejdet. Gennem GVU-
ordningen kan du som voksen tage en 
faglig uddannelse – men på kortere tid og 
uden nødvendigvis at skulle i praktik.
Læs mere på
www.undervisningsministeriet.dk

– Jeg er også blevet langt mere bevidst om 
min egen livsstil derhjemme. Indholdet af 
mit køleskab er i dag noget anderledes, end 
det var før uddannelsen, bemærker Mariann 
Rotbøl.

Giver større tryghed
De tre ernæringsassistenter understreger, at 
uddannelsen giver et rygstød til at få andre og 
mere alsidige opgaver på arbejdet.

– Vi kan nu gå ud og gøre en forskel. Nu 
kan jeg råde og vejlede brugerne om fx kos-
tens betydning for et godt helbred. Det vil jeg 
ikke på samme måde have kunnet før, siger 
Birgitte Poulsen. Dertil kommer, at uddan-
nelsen åbner mulighed for at søge andre job. 
Det giver større tryghed.

– Engang kunne jeg godt tænke mig at kom-

me i en kantine med vægt på sund og fedtfattig 
mad, siger Mariann Rotbøl. – Hvor jeg ikke 
skal lave ”Mormormad” – opbagt sovs og pi-
skefløde – men kan få lov til at rulle mig ud i 
salatbaren, slutter hun med et smil på læben.

Og så er der dét med lønnen …
– Hvis man har mod på at gå i gang med ud-
dannelsen som ernæringsassistent, skal man 
sørge for at lave en aftale med sin arbejds-
giver om, at man efter uddannelsen indpla-
ceres med sin nuværende anciennitet men 
med aflønning som ernæringsassistent, siger 
sektorformand for Kost og Service i FOA År-
hus, Ulla Warming.

– Og er man i tvivl om noget, er man selv-
følgelig mere end velkommen til at henvende 
sig i afdelingen, tilføjer hun.

Hvad laver en ernæringsassistent?
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Opfordring til hus- og serviceassistenter i region og kommuner:

Gem lønsedlen fra marts
- den kan være penge værd!

1. april overgår de to grupper til et nyt lønsy-
stem. Det gamle garantilønsystem afløses af 
et nyt kvalifikationslønsystem.

I forbindelse med overgangen kan der - af-
hængig af den enkeltes anciennitet - ske en 
omdefinering af kvalifikations- og funktions-
løntrinene.

FOA Århus har dog forhandlet en ny for-
håndsaftale for husassistenterne ansat i Sund-
hed og Omsorg under Århus Kommune. 

Aftalen betyder, at man lokalt kan beholde 
funktionsløntrin, hvis disse gives for opgaver 
med særligt ansvar eller vigtighed for arbejds-
pladsen. Hvis man har sådanne opgaver og 
får funktionsløn for det nu, kan det betale sig 
at være ekstra opmærksom ved overgangen 
til det ny lønsystem.

For hus- og serviceassistenter ansat andre 
steder end i Sundhed og Omsorg kan der 
gælde andre aftaler for omdefineringen. 
Gem derfor lønsedlen fra marts og læs mere 
på www.foa-aarhus.dk.

Der kan ske fejl
I forbindelse med overgangen kan der selv-
følgelig ske fejl. Det er derfor, at vi opfordrer 
til, at man gemmer sin lønseddel fra marts 

måned 2009, som er den sidste lønseddel i 
det gamle system.

Ved at sammenligne denne med den ny 
lønseddel fra april måned 2009, kan man 
nemlig kontrollere, om overgangen er fore-
gået korrekt – dvs. om man får den løn, man 
skal have.

Hvorfor denne ændring?
– Vi har haft mange eksempler på, at arbejds-
giverne har modregnet kvalifikations- og 
funktionstillæg i garantilønnen. Det undgår vi 
helt, når det ny lønsystem er indført i fuldt 
omfang om nogle år, fortæller sektorfor-
mand for Kost og Service i FOA Århus, Ulla 
Warming.

Læs mere på www.foa-aarhus.dk

Alle hus- og serviceassistenter 
stiger mindst ét løntrin, 
men der er også andre grunde 
til at være opmærksom på 
aprillønnen.

assistenter
HUSK

Hvis ansatte i private vikarbureauer ikke har 
ret til løn under sygdom, skal de huske at ind-
sende en blanket til det kommunale dagpen-
gekontor, når de bliver syge.

På blanketten anmelder den ansatte sin 
sygdom, og det skal ske senest en uge efter 
første fraværsdag.

Proceduren er nødvendig for at få sygedag-
penge, og ansatte i private vikarbureauer kan 
få blanketten hos deres arbejdsgiver, a-kasse 
eller kommune.

Syge vikarer skal huske blanket

FOA Århus kan normalt ikke støtte enkelte 
medlemmer økonomisk, selvom de har 
hårdt brug for pengene til for eksempel ud-
dannelse.

Afdelingen har ganske enkelt ikke en gene-
rel hjælpekasse, der kan give medlemmerne 
penge i forskellige livssituationer.

FOA Århus har dog en begravelseskasse, 

der giver et økonomisk tilskud til begravel-
ser. 

Til gengæld støtter forskellige fonde og 
legater for eksempel uddannelse, ferieture, 
hjælpemidler til handicappede børn eller en-
lige forsørgere.

Biblioteket kan give et overblik over fonde 
og legater, og især to bøger er meget veleg-

nede: “Vejviser til legater og fonde 2009” og 
“Legathåndbogen uddannelse 2009”.

Desuden er en ny legatportal netop gået i 
luften på www.legatmidler.dk Hjemmesiden 
påstår, at den indeholder oplysninger om alle 
legater.

Økonomisk støtte
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Tilmelding

Denne kupon sendes til:

FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.

Att.: TILMELDING

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Kan kopieres

På disse sider fi nder du en kort 
omtale af arrangementer, som fi nder 
sted i den nærmeste fremtid.
Du kan læse mere på afdelingens 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk og i 
dit klubblad.
Alle arrangementer holdes i FOA 
Århus med mindre andet er angivet. 

 

Århus afdeling

Budgetlægning i privatøkonomien
Få gode tips til at lægge hushold-
ningsbudgettet.
Oplæg ved repræsentanter fra Arbej-
dernes Landsbank
Tid: torsdag 26. marts kl. 19.00-21.00
Arr.nr.: A02
Tilmeldingsfrist: 12. marts
Hvad er fordelene ved at lave et 
budget? Hvordan kommer jeg i gang? 
Få råd og vejledning fra fagfolk. 

Kun for pædagogmedhjælpere:
Sparer du nok op til din pension?
En time i pensionens tegn.
Oplæg ved Pia Christensen fra 
PenSam
Tid: tirsdag 5. maj kl. 19.00-20.00
Arr.nr. A04
Tilmeldingsfrist: 20. april
Hvilke muligheder har jeg for ekstra 
indbetaling? Hvor kan jeg se, hvad 
jeg får udbetalt? Denne aften giver et 
større alment kendskab, så vi selv kan 
tjekke vores muligheder.

IT kurser
Vi udbyder Tænd/sluk, Trin 1, 2 og 3 
kurser, Internet 1 og 2 og PowerPoint 
kurser.
Tjek ind på vores hjemmeside www.
foa-aarhus.dk for fl ere oplysninger 
eller kontakt uddannelsesafdelingen 
på tlf. nr. 4697 3270.

Faglig eftermiddagscafé
Kom og stil spørgsmål om netop din 
løn, din overenskomst og ansættelse.
Husk de nødvendige papirer fx løn-
sedler og ansættelsesbevis.
Tid: torsdag 26. marts og tirsdag 28. 
april kl. 16.00-18.00
Sted: Kantinen på 2. sal i FOA Århus
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Klubberne

Handicaphjælpernes
faggruppeklub
Generalforsamling
Tid: onsdag 18. marts 2009, kl. 
19.00-22.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J.
Tilmelding: - til tlf. 61 33 77 81 eller 

e-mail: postmaster@handicaphjael-
per.aarhus.dk 
Tilmeldingsfrist: fredag 13. marts
Dagsorden kan læses på 
www.handicaphjaelper-aarhus.dk 
fra 16. februar.

Klubben for Dagplejere
Endnu få ledige pladser til:
Studietur til Timisoara
i Rumænien
Uge 21, fra 16. maj til 24. maj 2009 
(begge dage inkl.)
– kun for medlemmer af klubben
Læs nærmere om turen i det 
udsendte materiale!
Pris: 2.950 kr. 
Arr.nr: J01
Tilmelding: Brug den udsendte blan-
ket eller brug nedenstående blanket.

MA-REN
Blomsterbinding
Tid: tirsdag 2. april kl. 18.30-21.30
Sted: DJC (Beder Gartnerskole), 
Damgårds Allé 5, Beder
Tilmelding: 30 26 26 73
Pris: 90 kr. for medlemmer og 120 
kr. for efterlønnere og pensionister.

Pædagogmedhjælpernes
Fagklub
Hvorfor er der ingen 
børn, der opfører sig, 
som de har hjerne til?
Foredrag ved Ann E. Knudsen, 
lektor i dansk og psykologi
Tid: tirsdag 19. maj, kl. 19.00-21.30
Sted: Annekset, FOA Århus
Tilmelding: - skal ske til klubben på 
tlf. 46 97 32 99
Tilmeldingsfrist: 12. maj
I Institutioner og skoler glem-
mer man, at der er en stor forskel 
mellem drenge- og pigehjerner. 
Huskede man det, ville tingene se 
helt anderledes ud.

Faglig rejse til Rumænien
Tid: 2.-9. maj 2009
Sted: Rumænien
Tilmelding: - skal ske til klubben, på 
tlf. 46 97 32 99
Tilmeldingsfrist: 5. marts
Som noget nyt tilbyder fagklub-
ben nu medlemmerne en rejse til 
Rumænien. Turen er til nedsat pris 
og er relevant i forhold til faget. I 
Rumænien kan man bl.a. opleve 
kulturelle seværdigheder, pædago-
gisk kultur og besøg på institutio-
ner/skoler.

Social- og sundheds-
assistentklubben
Kursus i udviklingsprojekter
og forskningsmetoder
Tid: Kurset forløber over tre 
onsdage: 11., 18. og 25. marts fra 
16.00-20.30.

Underviser: Projekt- og forsknings-
sygeplejerske Helle Terkildsen 
Maindal
Tilmelding: tlf. 46 97 32 23, mail: 
brib@foa.dk eller på slip side 26 i 
klubbladet fra januar.
Tilmeldingsfrist: onsdag 4. marts. 
Hvis du ikke hører fra klubben, er 
du optaget på kurset.
Målet med kurset er at styrke 
deltagerne i, hvordan man kom-
mer i gang med udviklings- og 
forskningsprojekter. Læs mere i 
klubbladet fra januar.
Kurset er gratis for betalende med-
lemmer af Social- og sundhedsas-
sistentklubben. Der ydes ikke tabt 
arbejdsfortjeneste.

Faggruppeklubben
Social og sundheds-
hjælpere og hjemme-
hjælpere
Hvad er mobning – og hvorfor er 
det så skadeligt?
– herunder ideer til forebyggelse
Oplæg ved virksomhedskonsulent 
Inger Lise Eriksen-Jensen
Tid: torsdag 12. marts kl. 17.00-
21.00
Sted: FOA Århus
Tilmelding: - på tlf. 46 97 32 22 i 
klubbens åbningstid mandag-tors-
dag 12-15; eller på mail: lul013@
foa.dk
Tilmeldingsfrist: 5. marts 2009
Mobning er i dag en stor risikofak-
tor indenfor psykisk arbejdsmiljø 
og årsag til meget sygefravær. 
Viden om mobning er det første 
skridt på vejen til at gøre en forskel.
Der serveres et lettere traktement.

Sygehjælpernes
Brancheklub 
Generalforsamling  
Tid: Onsdag 4. marts 
2009, kl. 17.00
Sted: Kantinen, FOA Århus
Tilmelding: 46 97 32 26 eller 
vihj@foa.dk 
Tilmeldingsfrist: 3. marts (af hen-
syn til forplejning)
Sygehjælpernes Brancheklub af-
holder ordinær generalforsamling. 
Orientering om studietur til Berlin 
efter generalforsamlingen.

KOL 
– Kronisk Obstruktiv Lungelidelse
Tid: Kurset forløber over fi re tirs-
dage: 17/3, 31/3, 14/4 og 28/4
– kl. 19.00-22.00 
Sted: Social- og sundhedsskolen, 
Olof Palmes Alle 35, 8200 Århus N
Tilmelding: 46 97 32 26 eller 
vihj@foa.dk 
Tilmeldingsfrist: 4. marts
Deltagerne får et grundlæggende 
kendskab til lungesygdommen 
KOL, til rehabilitering og forebyg-
gelse af forværring.

Efterlønnere og pensionister

DKA Efterløns- og pensionistklub
Musikalske fortællinger
Tid: onsdag 18. marts kl. 14.00
Sted: Poulsgade
Vi får besøg af Peter ”Spillemand” 
Thomsen, der spiller og underhol-
der.

Fortsættes

Alle arrangementer holdes i FOA Århus med mindre andet er angivet.

Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement. 

BEMÆRK: Ved de fl este klubarrangementer er der angivet telefonnr. og 
email, som man skal bruge ved tilmelding. Til disse klubarrangementer 
kan man altså ikke bruge denne kupon.

Kursus i udviklingsprojekter

Arrangementer
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Generalforsamling
Tid: onsdag 15. april 2009 Kl. 14.00
Sted: Poulsgade
Generalforsamling ifølge lovene

FOA Efterløns- og pensionistklub 
i Odder
Sommerkollektion
Tid: torsdag 5. marts Kl. 14.00
Sted: Odder Bowlingcenter
Senior Shop Anneli Lindholm 
besøger os med den nye sommer-
kollektion.

Rundvisning på 
Odder Barnevognsfabrik
Tid: tirsdag 17. marts Kl. 13.00
Vi mødes på fabrikken til rundvis-
ning og kaffe.
Tilmelding: senest fredag den 6. 
marts mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
Margit Jeppesen tlf. 86 54 24 33.

Sangdag med fodstamperne
Tid: torsdag 2. april kl. 14.00
Sted: Ålykkes aktivitetscenter

Bowling
Tid: torsdag 16. april kl. 14.00
Sted: Odder Bowlingcenter.

Tilmelding: senest 14. april mellem 
kl. 18.00 og 19.00 til Margit Jep-
pesen tlf. 86 54 24 33.

FOA Efterløns- og pensionistklub
Tilmelding til klubbens arrange-
menter skal ske til Birgit Østergaard 
på tlf. 86 11 50 86 eller mobil 20 
42 93 63 - fra mandag til torsdag 
frem til kl. 19.00. Sidste frist er 8 
dage før arrangementsdatoen.
Sted: Alle arrangementer holdes i 
Østergade 30, 1.

Generalforsamling
Tid: tirsdag 3. marts 2009 kl. 14.00

Hyggemøde
Tid: tirsdag 17. marts kl. 14.00

Banko
Tid: tirsdag 7. april kl. 14.00. 

Harmonikamusik
ved Kurt Strandby
Tid: tirsdag 21. april kl. 14.00

 

FOA Århus 
Ordinær generalforsamling

Torsdag 23. april 2009 kl. 19.00 • Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1.  sal
Spisning kl. 18.00-18.45

Dagsorden:

Indsendelse af forslag til pkt. 6, skal være afdelingen i hænde senest den 24. marts 2009.

Kandidatforslag til pkt. 8.a., afdelingens næstformand, skal være afdelingen i hænde senest den 24. marts 2009.

 Der kan foretages brevafstemning til afdelingsnæstformandsposten i afdelingens åbningstid i perioden 15.-22. april 2009.

Adgang til generalforsamlingen sker ved forevisning af medlemsbevis eller bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66 eller på mail til aarhus@foa.dk 
med angivelse af navn og arbejdsplads senest den 16. april 2009.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejningen. Hvis du er tilmeldt et af sektorårsmøderne samme dag, er du automatisk tilmeldt
 forplejning mellem sektorårsmødet og afdelingens generalforsamling. 

1. Velkomst, herunder valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Regnskab 2008, rammebudget 2009 

 8.  Valg 
a. Valg af afdelingens næstformand for 4 år 
b. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år 
c. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år 
d. Valg af 1 fanebærer for 2 år 
e. Valg af 1 fanebærersuppleant for 2 år

 9. Præsentation af afdelingsbestyrelsen
10. Eventuelt
11. Afslutning
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Kvinders
valg?
8. marts markeres i Århus
på Kvindemuseet 
med debat og teater

Kvindernes internationale kampdag 
markeres  ved et større arrangement 
på Kvindemuseet, Domkirkepladsen 3. Arrangemen-
tet strækker sig fra kl. 11 og frem til kl. 17.30.
Kønsrollespil, velfærd, ligestilling og kvinders delta-
gelse i lokalpolitik er nogle af de emner, der sættes 
til debat.
”DAGMAR – skal kvinder beSTEMME?” er titlen på 
det teaterstykke, som om eftermiddagen opføres i 
den gamle byrådssal, som museet har rekonstrueret. 
Stykket stiller spørgsmålet: Hvordan kæmper kvinder 
for at gøre sig bemærket i politik?
Dagen arrangeres af bl.a. FOA Århus, FOA Ungdom, 
Dansk Sygeplejeråd, BUPL, LO Århus, KvindePolitisk 
Forum samt Kvindemuseet.
Læs videre på www.foa-aarhus.dk.
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Århus afdeling

Kost- og servicesektoren
Årsmøde

Torsdag den 23. april 2009 kl. 16.00
 i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1.sal 

Dørene åbnes kl. 15.30 
Spisning kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6.  Indkomne forslag
7. Valg til sektoren
 a. Valg af sektornæstformand for 4 år
 b. Valg til sektorbestyrelsen
     1) Faggruppe 1 Køkken  1 repræsentant for 2 år 
     2) Faggruppe 2 Rengøring  1 repræsentant for 2 år 
     3) Faggruppe 3 Staten  1 repræsentant for 2 år 
     4) Faggruppe 4 Kantineledere 1 repræsentant for 2 år 
     5) Faggruppe 5 Rengøringsledere  1 repræsentant for 2 år 
 c. Valg af 1 suppleant til sektorbestyrelsen for 2 år
 d. Præsentation af sektorbestyrelsen
 e. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 f. Valg af  2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år 
 g.  Valg af faggrupperepræsentanter på landsplan - årsmødet 

suspenderes
  Valg til pkt. 7.e. og 7.f. sker blandt sektorbestyrelses-

medlemmer 
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indsendelse af forslag til pkt. 6, skal være afdelingen i hænde 
senest den 24. marts 2009.

Kandidatforslag til pkt. 7.a., sektornæstformand, skal være af-
delingen i hænde senest den 24. marts 2009.

Der kan foretages brevafstemning til sektornæstformandsposten i 
afdelingens åbningstid i perioden 15.-22. april 2009.

Adgang til årsmødet sker ved forevisning af medlemsbevis eller 
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmelding kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66 eller på mail til 
aarhus@foa.dk med angivelse af navn og arbejdsplads senest
den 16. april 2009.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejningen. 

Århus afdeling

Pædagogisk sektor
 Årsmøde

Tirsdag 21. april 2009 kl. 19.00
i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1. sal

Dørene åbnes kl. 17.30 
Spisning kl. 18.00

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2.  Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg 
 5. Beretning/fremtidig virksomhed
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til Pædagogisk sektor:
 a. Valg af sektornæstformand for 4 år
 8. Præsentation af ny sektorbestyrelse 
 9. Valg til afdelingsbestyrelsen:
 a. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
 b. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
  Valg til pkt. 9.a. og 9.b. sker blandt sektorbestyrelses-

medlemmer
10. Eventuelt
11. Afslutning

Indsendelse af forslag til pkt. 6 skal være afdelingen i hænde 
senest den 22. marts 2009.

Kandidatforslag til pkt. 7.a., sektornæstformand, skal være af-
delingen i hænde senest den 22. marts 2009.
 
Der kan foretages brevafstemning til sektornæstformandsposten i 
afdelingens åbningstid i perioden 14.-20. april 2009.

Adgang til årsmødet sker ved forevisning af medlemsbevis eller 
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmelding kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66 eller på mail til 
aarhus@foa.dk med angivelse af navn og arbejdsplads senest 
den 14. april 2009.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejningen. 

Opfordring:
FOA Århus opfordrer til, at de faggrupper, der ikke har valgt et 
sektorbestyrelsesmedlem på en faggruppeklubgeneralforsamling, 
møder en halv time før årsmødets start og vælger et sektorbesty-
relsesmedlem. De faggrupper, det handler om, er omsorgsmed-
hjælpere, pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger.
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Århus afdeling

Social- og sundhedssektoren
Årsmøde

Torsdag 23. april 2009 kl. 16.00
 Aarhussalen, Skt. Knudstorv 3, 1. sal 

Dørene åbnes kl. 15.30
 Spisning kl. 18.00

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Beretning/fremtidig virksomhed
 6. Indkomne forslag
 7. Præsentation af sektorbestyrelsesmedlemmer
 8. Valg til afdelingsbestyrelsen:
 a. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
 b. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
  Valg til pkt. 8.a. og 8.b. sker blandt sektorbestyrelses-

medlemmer
 9. Eventuelt
10. Afslutning

Indsendelse af forslag til pkt. 6, skal være afdelingen i hænde 
senest den 24. marts 2009.

Adgang til årsmødet sker ved forevisning af medlemsbevis eller 
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmelding kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66 eller på mail til 
aarhus@foa.dk med angivelse af navn og arbejdsplads senest 
den 16. april 2009.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejningen. 

Opfordring:
FOA Århus opfordrer til, at de faggrupper, der ikke har valgt 
et sektorbestyrelsesmedlem på en faggruppeklubgeneralfor-
samling, møder en halv time før årsmødets start og vælger et 
sektorbestyrelsesmedlem. De faggrupper, det handler om, er 
beskæftigelsesvejledere, ledsagere, neurofysiologiassistenter, 
portørarbejdsledere, tilsynsførende assistenter, værkstedsassisten-
ter og social- og sundhedsledere.

Århus afdeling

Teknik- og servicesektoren
Årsmøde

Torsdag den 23. april 2009 kl. 16.00
i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1.sal

Dørene åbnes kl. 15.30 
Spisning kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6.  Indkomne forslag
7. Valg til sektoren
 a. Valg af sektornæstformand for 4 år 
 b. Præsentation af sektorbestyrelsen
 c. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 d. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år 
  Valg til pkt. 7.c. og 7.d. sker blandt sektorbestyrelses-

medlemmer 
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indsendelse af forslag til pkt. 6, skal være afdelingen i hænde 
senest den 24. marts 2009.

Kandidatforslag til pkt. 7.a., sektornæstformand, skal være af-
delingen i hænde senest den 24. marts 2009.

Der kan foretages brevafstemning til sektornæstformandsposten  
i afdelingens åbningstid i perioden 15.-22. april 2009.

Adgang til årsmødet sker ved forevisning af medlemsbevis eller 
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmelding kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66 eller på mail til 
aarhus@foa.dk med angivelse af navn og arbejdsplads senest 
den 16. april 2009.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejningen. 
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1. maj i FOA Århus
FOA’s lokaler kl. 10.00
Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J

Børn er velkommen.

Program for dagen:
kl. 10.00  Morgenkaffe og rundstykker
kl. 10.15  Velkomst og fællessang
kl. 10.20 Talere:
  Keld Hvalsø Nedergaard, byrådsmedlem/

kandidat til EU valget
 Anders Kühnau, regionsrådsmedlem
   Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand
kl. 11.10 Fællessang
kl. 11.30 Der serveres pølser m/brød samt øl/vand

Vi tager bussen, så vi kan nå det fælles arrangement på 
Rådhuspladsen kl. 13.00, hvor bl.a. LO’s formand Harald 
Børsting taler.

Senere går optoget til Botanisk Have. Her taler bl.a. SF’s 
formand Villy Søvndal, Dan Jørgensen fra Socialdemokra-
terne og Jette Jensen fra Enhedslisten.
Musikken leveres af Tamra Rosanes m.fl .

Nyhed

Tag med FOA Århus 
i Tivoli Friheden
FOA Århus og Tivoli Friheden inviterer dig 
og din familie til en dag fuld af oplevelser. 

Med kuponen nederst kan du spare penge på 
entré og Turbånd til en valgfri dag. 

Gyldighedsperiode: 8. april - 18. okt. 2009

RABATKUPON – FOA Århus
Entré barn (0-3 år):  0,- kr.
Entré barn (4-11 år): 30,- kr.
Entré voksen (12+ år): 30,- kr.
Turbånd (0-3 år): 35,- kr.
Turbånd (4+ år): 70,- kr.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer.

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

Kuponen afleveres ved indgangen

Entré barn
Entré voksen
Turbånd (0-3 år
Turbånd (4+ år

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 

NyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhedNyhed

Wrrroooooouummmm... Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer.

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer.

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer.

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

WWrrrrroror ooooouummmm...

Wrrroooooouummmm...

www.friheden.dk
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Landsmode i FOA Ungdom 3. 5. april 2009

Læs mere på
www.foa.dk/ungdom

L
A
D
Y 
W
A
L
K
2009

En opfordring til alle piger:
Glem præstationsræset og nyd en gåtur
Ladywalk er en vandring, hvor kun piger har adgang 
til at deltage. Mændene er naturligvis også velkomne, 
men kun som tilskuere.
Ladywalk er på 7 eller 12 km og foregår samtidigt i 10 
danske byer.
FOA Århus opfordrer alle vore kvindelige medlem-
mer til at deltage.
Læs videre på www.ladywalk.dk

Ladywalk 2009 
Mandag 25. maj kl. 18.30 
(præcis) i Mindeparken

Tilbud til kvindelige medlemmer af FOA Århus

Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til dit deltager-
gebyr, så betaler FOA Århus halvdelen af gebyret, der 
er på 90 kr. Du skal så selv kun betale 45 kr.

Tilmelding og betaling
Du er først tilmeldt, når FOA Århus
• skriftligt (mail eller brev) har modtaget dit navn, cpr. 

nr. samt str. på T-shirt
• har modtaget din egenbetaling på 45 kr. på konto 

5381-0418438 - mærket ’Ladywalk 09’ og med dit 
navn, cpr. nr. samt str. på T-shirt

Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus 
i hænde senest den 28. april 2009. Tilmeldinger og 
betalinger, der kommer efter denne dato, vil blive re-
turneret.
Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via 
FOA.
Ca. 14 dage før start modtager du et brev, der bekræf-
ter din tilmelding m.v. 

Bestilling af  T-shirts
Størrelserne på T-shirts er S, M, L, XL og XXL. 
Hvis du ikke oplyser størrelsen
 på T-shirt, bestilles en str. XL
 til dig.

Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 09’
– sendes til FOA Århus Christian X’s Vej 56-58, 

8260 Viby J.

Navn: 

Cpr.nr. 

Tlf.nr. i dagtimerne: 
T-shirt str. S q M q L q XL q XXL q
Betaling er overført til konto 5381-0418438 – eller 
betalt kontant.

Størrelserne på T-shirts er S, M, L, XL og XXL. 
Hvis du ikke oplyser størrelsen
 på T-shirt, bestilles en str. XL
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum december 2008 
Social- sundhedssektoren:
 8. december 2008:  Social- og sundhedsassistent

 Conny Østergaard, Videncenter Caritas 

25 års arbejdspladsjubilæum januar 2009 

Pædagogisk sektor:
26. januar 2009: Dagplejer Kristina Thomsen, Dagplejen Øst 

Social- sundhedssektoren:
 1. januar 2009:  Social- og sundhedsassistent Hanne Andreasen, 

Lokalcenter Viby 
 1. januar 2009:  Social- og sundhedsassistent Karin Røhling 

Husted, Århus Sygehus afd. N1. 
 1. januar 2009:  Social- og sundhedsassistent Inger Overgård 

Jensen, Århus Sygehus 
 1. januar 2009:  Hjemmehjælper Anni-Grethe Nielsen,

Lokalcenter Skæring
30. januar 2009:  Hjemmehjælper Pia Berg Sørensen,

Lokalcenter Frederiksberg
 
Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via 
tillids repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret 
 gaven fra afdelingen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.

Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejds-
pladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sekto-
ren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.

Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme 
arbejds giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes Århus Kommune 
som én  arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere 
institutioner.

Pensionsordningen for 
Social- og sundhedsgrupperne
Der har været valg til forbrugergruppen i PenSams valgkreds 35, 
FOA Århus dvs. Århus, Samsø og Odder kommuner.
Der var opstillet 16 personer, og der var 16, der skulle vælges. 
De næste fire år består forbrugergruppen af:

Bent Lykke Sørensen
Region Midtjylland, Psykiatrisk Hospital

Britt Graabæk
Århus Kommune

Conni Markusen
Skejby Sygehus

Henning Skjøde Petersen

Jan Enevoldsen Skou
Region Midtjylland, Psykiatrisk Hospital

Jens Lund Folkersen

Jesper Priskorn
Region Midtjylland, Psykiatrisk Hospital

Jørgen Arentoft

Jørn Høj Schlaikjer
Skejby Sygehus

Kirsten Solvejg Gerdes
Skejby Sygehus

Pia Marianne Friis Jensen

Solvejg Møbjerg Hansen
Århus Kommune

Sonja Petersen

Susanne Vahl Clausen
Århus Kommune

Tove Skov

Vibeke Dam
Skejby Sygehus

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en PenSam vej leder her på afdelingens 
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 12. marts 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 26. marts 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 23. april 2009 kl. 14.00-16.00
Vejlederen vil være dig behjælpelig med oplysninger om din 
pensions ordning og de muligheder, du har i PenSam Liv, såsom
•  ydelser
•   rådgivning
•  hjemmebesøg
•  offentlige ydelser
•  informationsmøder
•  kurser for tillidsrepræsentanter
•  lejligheder i pensionskassens byggerier m.v.
Ring til PenSam Århus og træf aftale om møde 
hos FOA Århus:
PenSam Århus
Nørreport 26, 1. • 8000 Århus C
Telefon 44 39 33 31

Djurs Sommerland
i Kristi Himmelfartsferien

 
Medlemmer af FOA Århus 
kan købe billetter for 
110 kr. pr. stk. - max. 5 pr. 
medlem (normalpris 
180 kr.). Billetterne gælder 
kun i perioden 21.-24. maj 
2009.
Billetter købes kontant og 
afhentes i FOA Århus fra 
den 14. april 2009.

i Kristi Himmelfartsferien
Medlemmer af FOA Århus 
kan købe billetter for 
110 kr. pr. stk. - max. 5 pr. 
medlem (normalpris 
180 kr.). Billetterne gælder 
kun i perioden 21.-24. maj 
2009.
Billetter købes kontant og 
afhentes i FOA Århus fra 
den 14. april 2009.
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ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67 
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00
A-kassen: 10.00-12.00 (for ledige som tilmeldes AF)
faglig afd.: 10.00-15.00
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-15.00
Akut-telefon uden for normal åbningstid:
25 15 53 60

FOA på Samsø 
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned: 
10.30-12.00 og 13.00-16.00

FOA i Odder 
Nørregade 46, 8300 Odder
Tlf. faglig afdeling: 86 55 21 40
A-kassen: 86 55 21 47
Post sendes til FOA Århus
Åbent hver torsdag: 12.00-17.00

Beskæftigelsesvejledernes faggruppeklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 40 36 86 71
1. mandag i hver måned 17.30-19.00

Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: sosuhj_aarhus@live.dk
Mandag-torsdag: 12.00-15.00

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 86 29 21 42/20 26 54 51
Preben Sørensen, tlf. 46 97 32 13
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Formand John Madsen • Tlf. 29 20 97 83 
e-mail: joma@mag3.aarhus.dk 

Pædagogmedhjælpernes Fagklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 99 
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
www.pm-fagklub.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-18.00

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 30
Træffes efter aftale

Teknisk servicelederklubben/
lederklubben Teknik- og Servicesektoren 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Ove Mikkelsen: tlf. 40 50 55 34
e-mail: ovm@aaks.aarhus.dk

Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, Oluf  Palmes Allé 35
8200 Århus N • Tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-13.00

FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 77 89 32 81
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.

Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: bm013@foa.dk
Træffes efter aftale

Portørernes Faggruppe
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 86 13 24 74 - viderestilles automatisk til mobil-
telefon

Social- og Sundhedsassistentklubben 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: sosuass-aarhus@email.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 2. torsdag i hver måned pga. bestyrelses-
møde

Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 26
e-mail: vihj@foa.dk
Mandag-torsdag: 09.00-15.00

KLUBBER

FOA ÅRHUS


