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Dyrt at være fattig
Det er dyrt for mennesker at være fattige. Lån bliver dyrere, varige forbrugsgoder billigere, men også 
mindre holdbare, og der ryger rykkergebyrer på regninger, der har brug for at blive trukket lidt.

Det er også dyrt for en kommune eller en region at være fattig. Når det offentlige ikke bruger 
tilstrækkeligt mange penge på et område, så vil det ofte betyde, at udgifterne eksploderer senere 
hen. 

På ældreområdet kan det for eksempel blive dyrt, hvis ældre ikke får tilstrækkelig genoptræning, 
fordi de ældre så ikke kan genvinde evnen til selvhjælp, og derfor skal have mere hjælp. Ældreom-
rådet er generelt voldsomt økonomisk presset og har da også været ramt af en række skandaler

På børn og unge-området kan det også blive dyrt, når modulpasningen i Århus for eksempel betyder, 
at der er færre voksne til at passe daginstitutionsbørnene. For lidt voksenkontakt kan betyde, at flere 
børn får problemer, når de starter i skole og derfor skal have dyr specialundervisning eller skole-
psykologhjælp.  

I regionen betyder besparelserne på psykiatrisk hospital i Risskov en meget høj belægningsprocent. 
Patienter bliver hurtigt udskrevet, så der kan blive plads til nye patienter, og det øger risikoen for 
dyre genindlæggelser.

Også på de øvrige hospitaler betyder besparelser, at personalet løber hurtigere, og det øger risikoen 
for fejl, der kræver nye og dyre behandlinger.

På både det regionale og det kommunale område har besparelser og
såkaldte effektiviseringer sat arbejdstempoet voldsomt i vejret.
Det øger nedslidningen og sygefraværet og kan i sidste ende helt tage
arbejdsevnen fra folk, som det offentlige så skal forsørge. 

Sådan kunne man blive ved. Besparelser inden for det offentlige betyder ofte højere udgifter på et 
senere tidspunkt. Og derfor giver det sjældent økonomisk mening, hvis man blot tænker lidt frem. 
Til gengæld giver det god mening at presse kommuner og regioner økonomisk, hvis man politisk 
ønsker at svække den offentlige velfærd, så behovet for private løsninger stiger.

Den borgerlige regering har da heller ikke blot holdt kommuner og regioner i et økonomisk jern-
greb. Regeringen gjorde det samtidig lettere at oprette private daginstitutioner og skabte et marked 
for privathospitalerne, som endda fik overpris for deres ydelser.

Borgerne i Århus Kommune og i Region Midtjylland har skabt lokale politiske flertal, der består 
af politikere, som er erklærede tilhængere af en stærk offentlig velfærdssektor, når der bliver ført 
valgkamp. Men alt for ofte har de samme lokale politikere klappet hælene sammen og gennemført 
regeringens politik, når politikerne skulle lægge de årlige budgetter

I år bør det være anderledes. Under budgetforhandlingerne her i efteråret må de lokale politi-
kere vise, at de har en eksistensberettigelse og er mere ansvarlige overfor befolkningen end overfor 
 regeringens politik.  

Når der i en krisetid er råd til, at de rigeste kan få store skattelettelser, og uansvarlige banker kan få 
milliard-pakker, så må der også være råd til en ordentlig velfærd, som ikke udsultes af kortsigtede 
løsninger. Vi har slet ikke råd til at lade være med en sådan satsning, hvis vi vil et ligeværdigt og 
sundt samfund for alle borgere.  

Det krav støtter de lokale politikere, hvis de for eksempel afskaffer modulpasningen i Århus og 
bevilger flere penge til sygehuse, psykiatri, ældrepleje og kollektiv trafik. Ellers gør de sig selv stadigt 
mere overflødige.  

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand

”Uansvarlige banker 
kan få milliard-pakker.
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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, mammografiassistenter

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

�

Får du en 
påtænkt opsigelse
– så henvend dig i FOA Århus

Får du en påtænkt opsigelse, opfordres du til 
at henvende dig i FOA Århus. Husk at tage 
brevet med, da vi ikke får det af din arbejds-
giver.

En påtænkt opsigelse er et varsel om, at din 
arbejdsgiver har i sinde at sige dig op på en 
senere bestemt dato. Inden denne dato har 
du ret til at gøre bemærkninger til opsigelsen. 
FOA Århus kan hjælpe dig med det.

Vi kan tjekke om dine rettigheder er overholdt. 
Hvis de ikke er det, skal du måske opsiges på 
gunstigere vilkår, end den påtænkte opsigelse 
lægger op til. Og i nogen tilfælde skal opsigel-
sen måske helt trækkes tilbage.

Ved en påtænkt opsigelse skal man især være 
opmærksom på

•  Begrundelse – er der tale om en rimelig og 
saglig begrundelse for opsigelsen?

•  Opsigelsesvarsel – har varslet den rigtige 
længde?

•  Alternativer til opsigelse – er der mulighed 
for fortsat ansættelse men på andre vilkår?

•  Evt. fratrædelsesgodtgørelse – har beløbet 
den rette størrelse?

Alt dette er der regler for. FOA Århus kan hjæl-
pe dig med at sikre, at reglerne overholdes. 

Derfor opfordres du til at henvende dig i FOA 
 Århus, hvis du får en påtænkt opsigelse.

Husk autorisation
Social- og sundhedsassistenter 

skal søge autorisation 
inden den 1. oktober 2009,

 ellers kan de ikke længere bruge titlen
 ”Social- og sundhedsassistent”.

Assistenter uden autorisation 
vil fra denne dato blive 

kaldt sundhedsmedhjælpere.
Kontakt afdelingen hvis du 

har brug for hjælp til at søge autorisation.
Autorisationen koster 287 kr.



FOA markerer sig på flere måder i Århus 
Festuge, som forbundet i år er med til at 
sponsorere. Det sker både gennem en stor 
gratis ligelønskoncert, et debatarrangement 
og et kulturelt teknologiprojekt på syge-
husene.

Sidste års strejker satte fokus på ligeløns-
kravet, og koncerten skal skabe ny opmærk-
somhed om spørgsmålet. Ved arrangementet 
optræder en lang række populære danske 
kunstnere, blandt andre Niels Hausgaard, 
Peter Sommer, Marie Frank og Søs Egelind.

– Jeg synes det er vigtigt, at holde ligeløns-
gryden i kog, siger FOA Århus’ formand, 
Kirsten Normann Andersen, der peger på, 
at regeringens lønkommission i øjeblikket 
arbejder med spørgsmålet, som hun også 
vurderer bliver centralt ved de næste over-
enskomstforhandlinger.  

– Desuden synes jeg, at der er for få gode 
gratis-arrangementer i festugen, hvor mange 
aktiviteter er ganske dyre. Så det er fint, at 
FOA markerer sig som leverandør af god 
underholdning og samtidig sender et for-
nuftigt budskab, mener Kirsten Normann 
Andersen.

Ligelønskoncerten bliver holdt lørdag den  
5. september fra kl. 13 til 15 og foregår i Ride-
huset. Forbundsformand Dennis Kristensen 
taler, og konferencier er formanden for FOA 
Århus, Kirsten Normann Andersen.

Op til koncerten er der fra kl. 12 til 13 et 
såkaldt art-attack, hvor en række kvindelige 
kunstnere optræder på små scener i By-
parken, der består af Rådhusparken og 
Musikhusets park, som er slået sammen.  

Debat og brunch
Under overskriften ”Ligestilling eller lige-
glad?” har FOA’s forbundsformand Den-
nis Kristensen og teolog og kommentator 
 Katrine Winkel Holm en samtale, der hand-
ler om fagforeninger og ligestilling. 

Arrangementet er en del af de såkaldte 
Århussamtaler, som Århus Festuge afholder 
for tredje år i træk. Her mødes markante per-
sonligheder og samtaler, denne gang under 
emnet ”Fremtiden er nær!”

Dennis Kristensen og Katrine Winkel 
Holm skal blandt andet tale om, hvorfor 
mange fagforeningers medlemstal falder, 
og om det er relevant at kæmpe for ligeløn. 
Samfundsforskeren Johannes Andersen fun-
gerer som vært. 

Der bliver serveret en brunch tilberedt af 
gourmetcaféen Mefisto ved arrangementet, 
der koster 125 kr.  Debatten foregår også lør-
dag den 5. september, før ligelønskoncerten, 
nemlig fra kl. 10-12. Det sker i Mejlen, Hans 
Hartvig Seedorffs Stræde 12, 8000 Århus C.

En dosis fremtid
FOA er også med i projektet ”En dosis Frem-
tid”, som er en del af festugen. Patienter på 
en række hospitalet får i festugen adgang til 
en særlig hjemmeside, som blandt andet viser 
underholdning fra festugen. Patienterne kan 
også chatte med en sygeplejerske, se film, tv 
og høre radio eller afholde en videokonfe-
rence, så de på den måde kan holde kontakt 
med familien. 

Projektets formål er at afprøve nogle af 
de muligheder, den digitale udvikling giver 
patienterne og udover FOA, Festugen og en 
række hospitaler bidrager DR, Gyldendal, 
Nota og det Danske Filminstitut til projektet.

I Århus er det en afdeling på Skejby Syge-
hus og en på Århus Sygehus, der får glæde 
af ”En dosis Fremtid”. Det drejer sig om en 
afdeling for gravide kvinder og en for kræft-
ramte børn.

FOA Ungdom er aktive i projektet og skal 
hjælpe patienterne og deres pårørende med 
at bruge computeren og internettet. Det kan 
være at vise dem, hvordan man afspiller en 
video, eller hvordan man chatter.   

– Projektet er spændende, og FOA-ung-
dom synes, det er vigtigt, at for eksempel syge 
børn også kan være med, når byen fester, så 
vi vil gerne være med til at sikre, at det kan 
ske, siger Jack H. Kristensen fra FOA-Ung-
dom.

Fint udstillingsvindue
Afdelingsformand Kirsten Normann Ander-
sen er glad for, at FOA på så mange måder er 
til stede i Århus Festuge.

– Det er ikke tilfældigt, at så mange virk-
somheder og offentlige myndigheder mar-
kerer sig i festugen for den er et stort udstil-
lingsvindue lokalt og efterhånden også på 
landsplan. Det er derfor naturligt, at FOA 
også sætter sit præg på Århus Festuge, siger 
hun.
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I næsten halvandet år var Helle Vibeke Lar-
sen jævnligt indlagt på Skejby Sygehus med 
sin søn, som var alvorligt syg af astma. Men 
ikke mindst hjælpen fra ”de fantastiske syge-
hjælpere og social- og sundhedsassistenter på 
afdelingen” fik dem begge igennem denne 
svære periode. Så valget var ikke svært, da 
hun nogle år senere ville skifte sit job i restau-
rationsbranchen ud med et nyt.

I dag er Helle Vibeke Larsen social- og 
sundhedsassistent på Geriatrisk afdeling på 
Århus Sygehus, hvor vi møder hende til en 
snak om jobindhold med mere.

Igennem sønnens sygdom var hun næsten 
blevet prækvalificeret til et job i sundhedssek-
toren. Efter hospitalsopholdet fulgte nemlig 
en specialpasningsorlov, hvor hun passede 
ham hjemme.

Men også travle år med et job i restaura-
tionsbranchen kom på sin helt egen måde til 
at fungere som en forberedelse til arbejdet på 
Geriatrisk afdeling.

– Begge steder skal man kunne omgås 
mange mennesker, være hurtig til at omstille 
sig og være nærværende nu-og-her. Uden i 
øvrigt at sammenligne de to brancher, skyn-
der Helle Vibeke Larsen sig at tilføje og slår 
en latter op.

– Det afgørende er: hvordan kan jeg få 
skabt kontakt til et andet menneske, så vi kan 
få etableret et tillidsforhold, påpeger hun.

Tværfaglighed og opgaveglidning
At hun er glad for jobbet er hævet over en 
hver tvivl. Allerede under uddannelsen til so-
cial- og sundhedsassistent vaktes hendes in-
teresse for apopleksi. Og selv om hun havde 
et fast job på hånden, valgte hun at sige ja til 
en måneds vikariat på G2 på det daværende 
Marselisborg Hospital. Hun startede den 28. 
marts 2003 og har været der lige siden.

Hun peger selv på, at samarbejdet i de 
tværfaglige teams og opgaveglidningen gør 
jobbet særlig interessant. Fx er hun glad for, 
at afdelingen har fået øje på den store res-
source, som social- og sundhedsassistenterne 
udgør og har udnyttet den i et kompetence-
udviklingsprojekt, hvor de, der har lyst til 
det, kan blive opkvalificeret til at varetage 
sygeplejeopgaver så som at deltage i stuegang, 
være kontaktperson for patienter under ind-
læggelsen, anlægge venflon (”drop”), suge og 
iltbehandle.

Hun har dog fuld forståelse for de kolle-
ger, der har andre ønsker og krav til jobbet.

– Opkvalificering må ske på frivillig basis, 
understreger hun. – Lysten skal være der og 
også den nødvendige teoretiske og praktiske 
viden.

Arbejdsopgaverne
– Alt mellem himmel og jord, sådan karak-
teriserer Helle Vibeke Larsen sine arbejds-
opgaver på Geriatrisk afdeling.
Hun tilrettelægger selv den grundlæggende 
sygepleje med morgenvask og hele ”ud af 
sengen”-proceduren.

Dertil kommer kontakt til fx de pårørende 
og hjemmeplejen; og hjemmebesøg med visi-
tatorer, træningsbesøg hos apopleksipatienter 
og måske også undervisning om mobilisering 
eller kost i hjemmet, så patienterne bedre 
selv kan klare sig.

Endelig er der de mange – og nødvendige 
– samtaler.

– Allerede den første hverdag efter ind-
læggelsen tages en samtale med patienten og 
evt. pårørende om, hvad patienten kan for-
vente at opnå. Senere følger andre samtaler, 
der gør status, og som forbereder den kon-
krete udskrivelse.

– Det hele foregår inden for rammerne af 
det tværfaglige team, fortæller Helle Vibeke 
Larsen.

Lysten driver værket

Helle Vibeke Larsen ved PC’en, hvor dokumen-
tationen skrives direkte ind i den elektroniske 
patientjournal.

Geriatrisk afdeling
på Århus Sygehus
På Geriatrisk Afdeling på Århus Sygehus 
undersøges, behandles, plejes og genop-
trænes ældre mennesker over 65 år.

Hos mange ældre manifesterer sygdom sig 
anderledes end hos yngre. De ældre har tit 
flere behandlingskrævende sygdomme på én 
gang. De kan derfor have svært ved at klare 
en almindelig hverdag og har måske også 
problemer af social karakter.

Geriatrisk Afdeling behandler og rehabi-
literer ældre patienter ud fra et helhedssyn, 
der på én og samme tid tilgodeser patientens 
fysiske, mentale og sociale situation. Arbejdet 
foregår derfor i teams af læger, sygeplejer-
sker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og 
fysioterapeuter. Og det kan foregå under ind-
læggelse, ambulant eller hjemme hos patien-
ten selv. Afdelingen har to sengeafsnit. Afsnit 

G1 med 18 sengepladser ligger på Tage 
Hansens Gade og tager sig af subakutte og 
akutte patienter. G2 med 14 senge ligger på  
P. P. Ørums Gade og tager sig bl.a. af gen-
optræning af patienter, der har haft en 

hjerneblødning eller blodprop i hjernen 
 (apopleksi).

Læs videre på www.aarhussygehus.dk
Geriatri betyder læren om alderdommens 

sygdomme.

Indgang til G2 – P. P. Ørums Gade

Ny serie: – også et FOA-job
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Efter næsten 20 år i ældreplejen skiftede 
 Susanne Nickelsen over til at arbejde med for-
sorg og misbrug. Først seks år med alternativ 
pleje for hjemløse, aktive misbrugere på for-
sorgshjemmet Østervang i Tranbjerg. Dernæst 
fra 1. maj 2007 på Århus-Klinikken, kommu-
nens behandlingstilbud for stofmisbrugere.

– De sidste tre år i ældreplejen var jeg med 
til at starte et demensafsnit op på plejehjem-
met Tranbjerg Vænge. Jeg søgte nok dette, 
fordi de psykiatriske og pædagogiske sider 
af social- og sundhedsfaget altid har haft min 
store interesse, siger Susanne Nickelsen.

Hun mener selv, at årsagen til dette skyl-
des, at hendes yngste søn er mentalretarderet 
– og oven i købet også ramt af ADHD.

– Det giver en noget anderledes opvækst 
for barnet og stiller andre krav til forældrene, 
bemærker hun.

Sønnen er i dag 20 år, har fået tilkendt 
pension og kan så nogenlunde klare sig selv.

Bruger fagets mange sider
I arbejdet med stofmisbrugerne på Århus-Kli-
nikken har hun netop brug for de forskellige 
sider af social- og sundhedsuddannelsen.

– Det er os, som møder brugerne, når vi 
udleverer erstatningsmedicinen. Vi kan der-
for bruge vores uddannelse til at fornemme 
evt. problemer hos den enkelte og så henvise 
til rette behandler. Det kan fx være, hvis en 
bruger virker psykisk uligevægtig, påvirket el-
ler måske syg.

Miljøet stiller krav
Susanne Nickelsen har ikke haft de store pro-
blemer med miljøet, der jo er noget mere råt 
end i ældreplejen.

– Brugerne er ofte berusede eller påvir-
kede på anden måde. Og de kan også være 
voldsomme – men det sker trods alt ikke så 
tit. Derimod skal man jævnligt forvente en 
noget rå og ofte også uforskammet tone, me-
ner hun. 

En regelmæssig supervision af personalet 
er derfor nødvendigt. Og ind imellem kan 
det også være nødvendigt at indberette en 
sag til sikkerhedsrepræsentanten. Under alle 
omstændigheder stiller arbejdet på klinikken 
krav til personalet om at sætte grænser og op-
træde konsekvent. 

For Susanne Nickelsen var de nye arbejds-
tider det vanskeligste ved at skifte væk fra 
ældreplejen.

– I næsten 20 år havde jeg arbejdet enten 
som fast aftenvagt eller også på skift mellem 
dag og aften både til hverdag og i weekenden. 
Derfor var den største udfordring for mig at 
vænne mig til fast arbejde i dagtimerne på 
ugens fem første dage, griner hun.

Vi kan fornemme problemerne ...

Susanne Nickelsen ved metadonpumpen. For social- og sundhedspersonalet på klinikken veksler 
 opgaverne mellem brugerkontakt, telefonkontakt (fx til sygehus, psykiatri og arrest), opmåling og pakning 
af medicin, skriftlig dokumentation samt konferencer.

Århus-Klinikken er en del af Center for 
Misbrugsbehandling, som er Århus Kom-
munes tilbud om stofmisbrugsbehandling til 
borgere over 18 år. (Unge under 18 år med et 
stofmisbrug henvises til Ungdomscentret.)

Klinikken ligger i Valdemarsgade. Stof-
misbrugere kan henvende sig direkte uden 
forudgående visitation eller henvende sig 
gennem praktiserende læge, psykiatrien eller 
andre kommunale institutioner.

Klinikken varetager den medicinske sub-
stitutionsbehandling af brugere/misbrugere, 
som er afhængige af opioider dvs. heroin, 
morfinpræparater, opium, ketogan m.fl. På 
recept og efter en nøje aftalt handleplan udle-
veres i stedet fx metadon til disse.

Den medicinske behandling suppleres på 
Center for Misbrugsbehandling med en social 
behandling. Målet er at hjælpe brugeren til et 
mere stabilt liv og til større livskvalitet.

Læs videre på www.cfm-aarhus.dk

Ny serie: – også et FOA-job
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Sådan sagde en både glad og stolt Inge Jensen 
Pedersen ved lanceringen af det ny rød-grøn-
ne samarbejde mellem Socialdemokraterne, 
SF, Enhedslisten og Kultur- og Miljølisten. 
Foruden at være afdelingsnæstformand i 
FOA Århus er Inge Jensen Pedersen også 
formand for LO Odder og en af arkitekterne 
bag det ny samarbejde.

Indtil videre har de fire partier forpligtet 
sig med en række fælles ideer til den kom-
munale udvikling – formuleret i en aftale 
og et protokollat, som også LO Odder har 
underskrevet. LO-sektionen har på sin side 
forpligtet sig til at støtte og anbefale sine med-
lemmer at stemme på et af de fire partier ved 
valget til Odder Byråd.

Krav til ny kommunal ledelse
Selv om aftalen udspringer af en utilfredshed 
med udviklingen i Odder de senere år, peger 
den mest af alt fremad.

– Vi er selvfølgelig stærkt utilfredse med 
det nuværende byrådsflertal og den siddende 
borgmesters politik. Men vi vil ikke bare 
kritisere. Derfor har vi været meget optaget 
af at formulere vores egne visioner for kom-
munens udvikling, forklarer Inge Jensen Pe-
dersen.

I forbindelse med lanceringen af aftalen 
fredag den 12. juni 2009 formulerede hun 
selv på denne måde kravene til en ny ledelse 
for Odder Kommune:
•  Aktiv inddragelse af borgerne i beslutnings-

processen
•  Udvikling og fastholdelse af arbejdspladser 

og virksomheder i kommunen
•  Udvikling af offentlige servicetilbud til bor-

gerne
•  Grøn og bæredygtig udvikling af kommu-

nen
•  Anstændige løn- og arbejdsforhold for de 

kommunale medarbejdere.

Dynamisk aftale
Aftalen er et minimumsgrundlag. Den for-
hindrer ikke, at de fire partier hver for sig 
bringer deres egne – og måske mere vidt-
gående ideer – til torvs. Partierne vil da også 
føre deres egne selvstændige valgkampe. Lige-
som både Socialdemokraterne og SF stiller 
med hver sin borgmesterkandidat.

– Selvfølgelig er der fortsat tale om forskel-
lige partier, indrømmer Inge Jensen Peder-
sen. Men fra fagbevægelsens side har vi helt 
fra begyndelsen været mest optaget af, hvad 
der kunne samle, og har derfor valgt at dis-
kutere politik frem for taburetter. Det tror 
vi også, at vores medlemmer og borgerne i 
 Odder er bedst tjent med.

Hun understreger, at LO og de fire par-
tier har forpligtet sig til at udarbejde nogle 
punkter, der i valgkampen kan bruges til at 
fremme den fælles målsætning. Ligesom de 
inden længe vil sætte sig sammen for at gen-
nemgå kommunens økonomi med henblik 
på i fællesskab at prioritere og konkretisere 
de ideer, som skitseres i aftalen.

– LO Odders holdning er klar. Vi opfatter 
aftalen som en begyndelse. Derfor er vi også 
glade for, at dialogen løber videre i den kom-
mende valgperiode. På den måde kan vi følge 
aftalen op, udvikle og konkretisere den, siger 
Inge Jensen Pedersen.

Folkelig opbakning afgørende
Torsdag den 13. august inviterede LO Od-
der tillids- og sikkerhedsrepræsentanter til et 
fyraftensmøde med titlen ’Hvad er vores krav 
til fremtiden i Odder Kommune?’.

– En ny politik vil ikke alene kræve noget 
af politikerne i byrådet. Den vil også kræve 
noget af borgerne i kommunen. Hvis et nyt 
byråd for alvor vil prioritere efter borgernes 
behov og i respekt for medarbejdernes ind-
sats, vil det hurtigt komme op at tottes med 
finansministeren. For han opfatter nemlig 
kommunen som en forretning frem for et 
fællesskab. Lige modsat os. Det skal vi regne 
med. Og den kamp vil være tabt på forhånd, 
hvis ikke vi har aktiv opbakning fra borgerne 
og fra fagbevægelsens medlemmer, mener 
Inge Jensen Pedersen. Hun peger på, at det 
ikke mindst er i den forbindelse, at de tillids-
valgte kan spille en afgørende rolle.

– De kan være med til at føre borgernes 
synspunkter frem over for politikerne. Og 
de kan være med til at fremme en forståelse 
for, hvad der skal til, før end disse ønsker kan 
blive til virkelighed. Derfor tog vi initiativ til 
dette fyraftensmøde.

– Partiernes enighed er nødvendig, hvis vi 
vil en ny politik. Men uden en aktiv folkelig 
opbakning vil projektet aldrig kunne lykkes, 
slutter Inge Jensen Pedersen.

En god begyndelse i Odder

Enighed om ny politik
- Valget den 17. november skal 
give os et nyt byrådsflertal, en 
ny borgmester og en ny politik. 
Jeg er derfor glad for, at de 
fire partier er blevet enige om 
principperne for, hvordan de 
vil lede Odder Kommune, hvis 
vælgerne giver dem mandat til 
det.

FOA-tillidsrepræsentanterne Heidi Hauge og Birgit Hegelund var blandt de 20, der deltog i fælles-
mødet den 13. august mellem tillidsrepræsentanter og kommunalpolitikere.
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Medarbejderforhold
•  De  kommunale  medarbejdere  skal  gen-

nem  TR  og  MEDudvalg  inddrages  i 
 beslutninger  vedr.  kommunal  drift  og 
 organisation.

•  Arbejdsforhold  og  arbejdsmiljø  skal  for-
bedres.

•  Kommunen  skal  gennemføre  nødvendig 
kompetenceudvikling af medarbejderne.

Økonomi
•  Der  skal  arbejdes  for  en  større  grad  af 

kommunal selvforvaltning.

•  Målet er, at ingen opgaver udbydes/udlici-
teres, med mindre der i de konkrete tilfæl-
de er gode grunde hertil (fx kvalitet og/eller 
flere valgmuligheder for borgerne).

•  Opgaver, der udbydes, skal indeholde krav 
om, at arbejdet udføres på ordinære dan-
ske overenskomstmæssige vilkår samt med 
hensyntagen  til  arbejdsmiljø  og  eksternt 
miljø.

•  Ordinære  faste  kommunale  stillinger  må 
ikke erstattes af løntilskudsjob.

Erhverv og beskæftigelse
•  Opkvalificering skal være det centrale ele-

ment i aktiviteter rettet mod indslusning og 
fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Kommunal service
•  Daginstitutioner,  dagpleje  og  skolefritids-

ordninger skal sikres fysiske rammer og en 
normering, der styrker børnenes udvikling 
og  samlede  sociale  integration.  Der  skal 
være pasningsgaranti i Odder Kommune.

•  Kommunens  ældre  skal  have  tilbud,  der 
svarer til deres behov og muligheder. Nor-
meringen  og  økonomien  skal  tage  højde 
for, at nye grupper får behov for hjemme-
pleje og plejeboliger.

Afdelingens næstformand, Inge Jensen Pedersen, 
er også formand for LO Odder.

Odder Rådhus – set fra haven

Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og 
Kultur-  og  Miljølisten  er  sammen  med 
LO Odder blevet enige om en række fæl-
les  ideer  til  den  kommunale  udvikling  i 
Odder Kommune. Aftalen blev  fremlagt 
på  et  pressemøde  den  12.  juni.  Aftalen 
suppleres  af  et  protokollat,  som  ridser 
nogle retningslinjer op for samarbejdet.
Den omfattende aftale kan man finde i sin 
oprindelige ordlyd på www.lo-aarhus.dk.
Nedenfor  beskriver  vi  de  elementer, 
som vi vurderer, er af særlig interesse for 
FOA’s medlemmer.
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Bl.a. disse spørgsmål dannede baggrund for 
et spændende medlemsmøde i FOA Århus. 
Godt hjulpet  af  spørgelystne mødedeltagere 
gennemgik  forbundskonsulent  Georg  Dani-
elsen fra ALKA Forsikring de mest alminde-
lige spørgsmål og svar, når det handler om at 
tegne sine egne, private forsikringer.

Georg  Danielsen  opfordrede  til,  at  man 
med  jævne  mellemrum  ser  sine  forsikrin-
ger  igennem  for  at  se, om de er  ajour med 
ændringerne  i  ens  livssituation.  Man  flytter 
hjemmefra,  flytter  sammen,  bliver  gift,  får 
børn, skifter bolig, bliver skilt, køber bil, skif-
ter job ... Og netop når der sker ændringer i 
familien, med boligen eller arbejdet bør man 
tjekke,  om  forsikringerne  er  på  højde  med 
den ændrede situation.

Skal have, kan have …
Nogle forsikringer er lovpligtige, og dem skal 
man have. For almindelige mennesker er der 
tale  om  motoransvarsforsikringen  til  bilen 
(og  båden),  knallertansvarsforsikringen  og 
hundeansvarsforsikringen  (mens  loven  ikke 
pålægger katteejere at  tegne en  tilsvarende). 
Og  det  gælder  også  arbejdsskadeforsikrin-
gen, som din arbejdsgiver har ansvaret for at 
tegne.

Andre  forsikringer  er  frivillige,  som  man 
kan have men altså ikke skal have i henhold 
til  loven.  Det  gælder  bemærkelsesværdigt 
nok  de  forsikringer,  der  dækker  skader  på 
mennesker  nemlig  ulykkeforsikringen,  den 
private  ansvarsforsikring  og  livsforsikringen. 
Men også indboforsikringen og bilens kasko-
forsikring.

Ulykkeforsikringen
En  ulykkeforsikring  betaler  erstatning,  hvis 
du får et varigt mén eller dør på grund af en 
pludselig  ulykke.  Du  kan  tegne  en  ulykke-
forsikring for dig selv, din ægtefælle/samlever 
og  eventuelle  børn.  Du  kan  vælge  mellem 
heltids-  eller  fritidsdækning  og  mellem  for-
skellige forsikringssummer. 

Privattegnede  ulykkeforsikringer  kan  be-
hæftes med klausuler, der fx undtager ryggen, 
hvis man har en gammel rygskade. Generelt 
må  man  sige,  at  en  ulykkeforsikring  ikke 
dækker for de skader, der allerede var sket, 
da man tegnede forsikringen.

Familieforsikringen
Familieforsikringen  dækker  som  regel  an-
svar, indbo, rejsegods og ofte også retshjælp. 
Ansvarsforsikringen dækker, hvor du eller et 
medlem af din husstand – uagtsomt – bliver 
skyld  i,  at  en  anden  (eller  en  andens  ting) 
kommer til skade, og du derfor bliver pålagt 
et  erstatningsansvar.  Endvidere  kan  forsik-
ringen hjælpe dig med at  friholde dig for et 
ansvar, du ikke har.

Indboforsikringen omfatter alle  løse ejen-

dele og ting, som du har i dit hjem. Og hvis 
der  sker  skader på  grund af brand,  lynned-
slag, eksplosion, tyveri og hærværk. Desuden 
dækkes  en  række  andre  forhold  herunder 
f.eks.  vandskade.  Familieforsikringen  har 
en  række  undtagelser  og  begrænsninger, 
som man bør være opmærksom på. Fx ved 
dækning for rede penge, guld, sølv og smyk-
ker samt værdien af det samlede indbo, man 
ejer. Husk derfor altid at læse policen godt og 
grundigt igennem.

Vidste du for resten …
•  at  ca.  50 procent  af  alle børn  i Danmark 

ikke har en ulykkeforsikring. Børn, der er 
dækket  af  forældrenes  ulykkeforsikring, 
 glider ud af familieulykkeforsikringen, når 
de  fylder  18  år  og  skal  have  deres  egen 
ulykkeforsikring.  Det  er  klogt  at  tjekke, 
hvordan og hvor meget ulykkeforsikringen 
dækker, om der fx er  tandskade og  læge-
ordineret  fysioterapeut-  og  kiropraktor-
behandling.  

•  at man skal være opmærksom på, om man 
kan spilde penge på at være dobbeltforsik-
ret. Men når det handler om ulykkeforsik-
ring og livsforsikring, kan det måske godt be-
tale sig, idet du så kan få udbetaling fra flere 
forsikringer og dermed være bedre dækket. 
Er du medlem af FOA, og er du under 65 
år, er du dækket af en mindre kollektiv fri-
tidsulykkeforsikring i PenSam (se link).

•  at det er frivilligt, om man vil tegne en an-
svarsforsikring.  Men  hvis  man  fravælger, 
kan man risikere, at man selv skal betale for 
de skader, man forvolder. En sådan erstat-
ning kan forfølge en i mange år frem. Af de 
unge under 25 år er det faktisk hver fjerde, 
som ikke har tegnet forsikring og dermed 
selv  står med en risiko, hvis  skaden sker. 
Man  er  dækket  af  forældrenes  Familie-
forsikring  og  ansvarsforsikring  så  lang  tid 
man bor hjemme. Endvidere er de unge, 
der flytter hjemmefra, dækket frem til det 
fyldte 21. år,  såfremt de  flytter ud og bor 
for sig selv, men ikke i et parforhold. 

Riv ud og gem

Er jeg forsikret godt nok?
Hvilke forsikringer skal jeg 
have? Hvilke forsikringer kan 
jeg have? Hvad skal jeg være 
opmærksom på, når jeg tegner 
forsikringer?

Forbundskonsulent Georg Danielsen, ALKA Forsikring
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www.alka.dk
Alka  Forsikring  er  fagbevægelsens  for-
sikringsselskab og medejes bl.a. af FOA. 
For sjette år i træk blev Alka i 2008 kåret 
til det forsikringsselskab, der har de mest 
tilfredse kunder.

Rabat til FOA-medlemmer
Fra maj i år har FOA’s medlemmer kun-
net få 10 procent LO Plus-rabat på deres 
forsikringer i ALKA Forsikring.

www.forsikringsguide.dk
Forsikringsguiden  er  udviklet  af  Forsik-
ring & Pension i samarbejde med Forbru-
gerrådet.  Guiden  giver  et  overblik  over 
forsikringsselskabernes  udbud  af  forsik-
ringsprodukter.  Du  får  mulighed  for  at 
sammenligne vilkår og priser for de mest 
almindelige forsikringer.

www.forsikringogpension.dk
(– tidligere Forsikringsoplysningen)
Forsikring & Pension er forsikringsselska-
berne og de tværgående pensionskassers 
egen organisation. På deres hjemmeside 
kan  du  bl.a.  få  et  fingerpeg  om  dit  for-
sikringsbehov  i  forhold  til bolig,  familie, 
transportmidler  m.m.  Siden  indeholder 
også et forsikringsleksikon, hvor de vigtig-
ste forsikringsbegreber forklares.

www.pensam.dk
PenSam  tilbyder  FOA-medlemmer  en 
række  forsikringer.  På  PenSams  hjem-
meside kan du også få  tjekket dit  forsik-
ringsbehov.
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Formand for FOA Århus Efterløns- og pen-
sionistklub, Bodil Jensen, døde den 19. juli, 
74 år gammel.
Bodil Jensen arbejdede i 25 år som hjem-
mehjælper, men blev ramt af en blodprop 
og måtte gå på førtidspension. Fra da og 
frem til sin død virkede hun energisk for 
at forbedre vilkårene for efterlønnere og 
pensionister. Først i den faglige pensionist-
klub ’Solstrålen’ og fra 1999 i FOA Århus 
Efterløns- og pensionistklub. Hun var 
desuden lokalformand for LO Fag-
lige Seniorer og fra 2007 også 
formand for bestyrelsen for 
Århus Kommunes senior-
center i Østergade.
Bodil Jensen var den 
utrættelige inspirator, 
der med stor energi 
og et smittende enga-
gement både kunne 
sætte noget i gang og 
også følge det helt til 
dørs. Officiel aner-
kendelse herfor fik 
hun i 2006, hvor hun 
modtog årets Frivillig-
hedspris i Århus. ’Bo-
dil-prisen’ som en avis 
døbte den.
I sin begrundelse for at til-
dele prisen til Bodil Jensen 
karakteriserede Frivilligheds-
rådet hende som ”en utrættelig, 
energisk ildsjæl, der aktivt og enga-
geret hjælper med at iværksætte og 
planlægge arrangementer i mange forskel-

lige praktiske sammenhænge i det frivillige 
liv”.
2006 var også året for massive besparelser 
i Århus Kommune, og Bodil Jensen gik 
forrest i den succesrige kamp for at bevare 
seniorcentret på kommunale hænder.
Hun revsede kommunalpolitikerne for 

 

deres brudte valgløfter om bedre velfærd 
for pensionisterne og mindede om, hvad det 
sociale samvær i centret sparer kommunen 
for af udgifter til hjemmehjælp og pleje.
– Vi har mistet vores ildsjæl, udtaler næst-
formand i FOA Århus Efterløns- og pensio-
nistklub, Birgit Østergaard, på bestyrelsens 
vegne. Hun oplyser, at der vil blive indkaldt 
til ekstraordinær generalforsamling i klub-

ben i løbet af efteråret.

Bodil Jensen efter overrækkelsen
af Frivillighedsprisen 2006.

Dødsfald
Bodil Jensen 74 år

✟
Vores kære formand

Bodil Jensen
er stille sovet ind efter lang tids sygdom

Æret være hendes minde
FOA Århus Efterløns- og pensionistklub ✟
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På disse sider finder du en kort 
omtale af arrangementer, som finder 
sted i den nærmeste fremtid.
Du kan læse mere på afdelingens 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk og i 
dit klubblad.

Den økonomiske krise i Danmark
Oplæg ved faglig-politisk konsulent 
Jan Helbak
Tid: Onsdag 21. oktober kl. 19-22.
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A04
Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2009
Det startede i efteråret sidste år 
med børs- og bankkrak. I dag har 
krisen bredt sig. Hvad er krisens 
årsager? Hvordan udvikler den sig? 
Er der overhovedet noget, vi kan 
gøre?

Kommunalvalg:
Gammeldaws vælgermøde med 
kaffe og blødt brød
Se nyhedsbrev og hjemmeside for 
tid og sted.

Bestyrelsesansvar i fritidsklubben
Kundekonsulent Torben Ø. Simon-
sen, Arbejdernes Landsbank
Tid: Onsdag 7. oktober kl. 19-22.
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A09. 
Tilmeldingsfrist: 22. september
Bemærk: Begrænset antal pladser!
Som bestyrelsesmedlem i fritids-
klubben eller en hvilken som helst 
forening skal du kende dit ansvar. 
Både dine handlinger og undla-
delser kan få konsekvenser. Hør 
nærmere om disse faktuelle emner 
på kurset.

Forældrematematik – 4 aftener
Tag gerne din ægtefælle/samlever 
med!
Underviser: folkeskolelærer Birgit 
Lyck Nielsen
Tid: 4 onsdage aftener, 4.-25. 
november kl. 19.00-21.30.
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A11. Husk at oplyse æg-
tefælles navn, hvis denne ønskes 
tilmeldt.
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2009.
Bemærk: Begrænset antal pladser!
Få inspiration og redskaber til 
at støtte dit barn i folkeskolens 
matematik. Få genopfrisket de fire 
regningsarter, beregning af rum-
fang, arealer, omregning af brøker, 
decimaltal og procentregning.

Film: ”Super Size Me”
Instruktør Morgan Spurlock
Velkomst ved sektorformand Ulla 
Warming
Tid: tirsdag 29. september kl. 
19.30.
Sted: Øst for Paradis, Paradisgade 
7, Århus C.
Arr.nr.: A05
Tilmeldingsfrist: 18. september
Hvad sker der, hvis man i en 
måned udelukkende spiser mad 
fra McDonald’s? Mens han æder 
sig igennem burgerbjergene, stiller 
instruktøren skarpt på fastfoodkul-
turen og industriens markedsføring 
over for børn.

Film: ”The Navigators”
Instruktør Ken Loach
Velkomst ved sektorformand Jan 
Nonboe
Tid: onsdag 28. oktober kl. 19.30.
Sted: Øst for Paradis, Paradisgade 
7, Århus C.
Arr.nr.: A06
Tilmeldingsfrist: 16. oktober
I England i midten af 90’erne har 
arbejderne på en jernbanestation 
fået besked om, at deres arbejds-
plads skal privatiseres. Forholdet til 
arbejdspladsen og kollegerne bliver 
anstrengt og ikke uden konsekven-
ser.

IT kursus: Trin 1
Tid: 21.-25. september kl. 8.30-
11.30
Sted: AOF Østjylland,
Søren Frichs Vej 36a, 8230 Åbyhøj
Arr.nr.: A14
Tilmeldingsfrist: 11. september
For let øvede brugere. Her får du 
indblik i, hvordan du redigerer i 
en tekst og indsætter forskellige 
objekter fx et billede.

IT kursus: Trin 2
Tid: 19.-23. oktober kl. 8.30-11.30
Sted: AOF Østjylland, Søren Frichs 
Vej 36a, 8230 Åbyhøj
Arr.nr.: A16
Tilmeldingsfrist: 9. oktober
Trin 2 fortsætter, hvor Trin 1 
slap. Du får gennemgået de mere 
 tekniske dele af maskinen så som 
stifinder, skærmopsætning mv. 
Desuden vil vi kigge en del på 
regnearket og dets funktioner.

IT kursus: Trin 3
Tid: 5 onsdage aftener, fra 7. 
oktober til 11. november kl. 18.45-
21.45.
Sted: AOF Østjylland,
Søren Frichs Vej 36a, 8230 Åbyhøj
Arr.nr.: A18
Tilmeldingsfrist: 28. september
Her får du gennemgået brugen af 
database, brevflet samt brevhoved. 

Derudover vil der blive brugt 
forskellige opgaver fra tidligere 
kurser samt arbejdet med Excel 
og tekstopstilling ved hjælp af 
Skabelon.

Arrangementer

Århus afdeling

Faglig eftermiddagscafé
Kom og stil spørgsmål om 
netop din løn, din overens-
komst og ansættelse.
Husk de nødvendige papirer fx 
lønsedler og ansættelsesbevis.
Tid: 
torsdag 17. september kl. 16-18
tirsdag 27. oktober kl. 16-18
Sted: Aarhussalen, LO Århus 
Skt. Knuds Torv 3. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Sporvejsfunktionærernes  
Brancheafdeling 

Generalforsamling 
Tid: Torsdag 29. oktober 2009 kl. 
9.00 og kl. 19.30
Sted: Aarhussalen, LO Århus
Skt. Knuds Torv 3

Klubberne

fortsættes

IT kursus: Internet 1
Tid: 2. og 3. november kl. 8.30-
15.00
Sted: AOF Østjylland, Søren Frichs 
Vej 36a, 8230 Åbyhøj
Arr.nr.: A19
Tilmeldingsfrist: 23. oktober
Du lærer, hvordan du mere præcist 
søger på nettet, sender en e-mail 
med vedhæftet fil og opretter en 
e-mail adresse.

Klubben for Dagplejere
Generalforsamling
Tidspunkt: Mandag 9. november 2009 kl. 19.00
(spisning fra 18.00-19.00.)
Sted: Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning ved
 Bente Malmberg
4. Fremlæggelse af regnskab ved
 Helle Nørregård Nielsen
5. Indkomne forslag
6. Lovændringer
7. Valg:
 a.  Valg af formand, Bente Malmberg, modtager genvalg
 b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Beth Jensen, modtager genvalg
 c.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 1.  suppl. Jannie Nielsen, modtager genvalg
 2.  suppl. Lisbeth Larsen, modtager genvalg
 d.  Valg af 1 bilagskontrollant, Annet Grauballe, modtager genvalg
 e.  Valg af 2 bilagskontrollant-suppleanter
 1.  suppl. Henny Hentze, modtager genvalg
 2.  suppl. Berith Søborg, modtager genvalg 
 f.  Valg af fanebærer
 g. Valg af 1 fanebærersuppleant
8. Kontingentfastsættelse
9. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge lovene indsen-
des skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen (dvs. 30. oktober 
2009) til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifølge lovene 
indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen (dvs. 23. 
oktober 2009) til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 
Viby J.
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i klubben.
P.g.a. traktement ønskes tilmelding senest 30. oktober 2009 på 
tlf. 46 97 32 79 / 46 97 32 20. Traktementet er 2 stk. smørrebrød + øl /vand.

Klubben for Dagplejere
fmd. Bente Malmberg
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Handicaphjælpernes
faggruppeklub

Møde i Netværksgruppen for 
handicaphjælpere
- alle handicaphjælpere er vel-
komne, uanset medlemskab eller ej
Tid: Torsdag 24. september 2009 
kl. 13-15 og onsdag 21. oktober 
2009 kl. 13-15
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J.
Tilmelding til klubformand Gerda 
Bach Andersen, mobil 61 33 77 81 
eller e-mail: lindberg.andersen@
oncable.dk
Tilmeldingsfrist: Til mødet 24/9 
er fristen tirsdag 22/9. Til mødet 
21/10 er fristen mandag 19/10.
Vi tager atter fat på at supervisere 
hinanden i forhold til eventuelle 
problemer, men der vil også være 
tid til uformel snak.
Som vanligt tilbydes der et let 
måltid undervejs.

Fyraftensmøde om handicap-
hjælpernes overenskomststatus
– alle handicaphjælpere er vel-
komne, uanset medlemskab eller ej
Oplægsholder: sektorformand Jette 
Ohlsen, FOA Århus
Tid: Torsdag 1. oktober 2009 kl. 17
Sted: FOA Århus, Annekset, Chri-
stian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tilmelding til klubformand Gerda 
Bach Andersen, mobil 61 33 77 81 
eller e-mail: lindberg.andersen@
oncable.dk
Tilmeldingsfrist: Mandag 28. sep-
tember 2009
Handicaphjælpernes nuværende 
overenskomstsituation ridses 
op, og du får mulighed for at 
komme med kommentarer til den 
nuværende og ønsker til den nye 
overenskomst, der skal forhandles i 
foråret 2010.
Der vil undervejs blive budt på et let 
traktement.

Pædagogmedhjælpernes
Fagklub

Vi følger op på succesen:
Hvorfor er der ingen børn, der 
opfører sig, som de har hjerne til?
Temadag ved Ann E. Knudsen, 
lektor i dansk og psykologi
Vi fordyber os i, hvorfor der er 
forskel på drenge- og pigehjerner. 
Havde vi blik for den store forskel, 
ville tingene måske se helt anderle-
des ud på institutioner og skoler
Information om Ann E. Knudsen 
kan fi ndes på www.ann-e-knudsen.
dk. 
Tid: Torsdag 19. november, kl. 
9.30-15.00

Sted: Studenterhus Århus, Nord-
havnsgade 1, 8000 Århus C
Tilmelding: – skal ske til klubben, 
på tlf. 46 97 32 99
Tilmeldingsfrist: 10. november kl. 
12.00

Faggruppeklubben
Social og sundheds-
hjælpere og hjemme-
hjælpere

“Livsglæde og stjernestunder”
Foredrag ved Thyra Frank, pleje-
hjemsleder på Frederiksberg
Tid: Mandag 26. oktober kl. 17-
19.30
Sted: Kantinen i FOA Århus
Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2009.
Antal deltagere er max. 60. Ved 
mere end 60 vil der ske lodtrækning
blandt alle tilmeldinger.
“Hvordan skaber vi i fællesskab 
en dagligdag, hvor alle på tværs af 
organisationen føler et medansvar 
for at nå målet - hver dag?” Det 
giver Thyra sit bud på.

Social- og sundheds-
assistentklubben

Kursustilbud
Har du set disse kursustilbud?
Tjek klubbens blad og hjemmeside 
for fl ere oplysninger.

Smertebehandling
Tidspunkt: 1. oktober
Tilmeldingsfrist: 28. september

Selvudvikling
- for social- og sundhedsassisten-
ter / plejehjemsassistenter
Tidspunkt: 15. oktober
Tilmeldingsfrist: 9. oktober

Århus: Kronisk obstruktiv 
lungelidelse (KOL)
- for social- og sundhedsassisten-
ter / plejehjemsassistenter
Tidspunkt: 21. oktober
Tilmeldingsfrist: 16. oktober

Samsø: Kronisk obstruktiv 
lungelidelse (KOL)
Tidspunkt: 27. oktober
Tilmeldingsfrist: 16. oktober

Klubgeneralforsamling
Tidspunkt: Mandag 2. november kl. 
17.00 (spisning 17-18)
Sted: FOA Århus
Tjek klubbens blad og hjemmeside 
for fl ere oplysninger.

August: Vil du uddanne dig til 
arbejdsløshed? - Det vil vi heller 
ikke! FOA Ungdom gjorde ved to 
aktioner Århus Byråd opmærksom 
på det paradoks, at kommunen 
bruger fl ere millioner skattekroner 
og mange unges tid på at uddanne 
en masse pædagogiske assisten-
ter - som kommunen bare ikke 
ansætter!

September: Landsdækkende 
aktivisttræf fredag 18. septem-
ber – søndag 20. september på 
Ryslinge Højskole. Emner: Kom-
munalvalg, politisk forståelse og 
medlems organisering. Har du lyst 
til at deltage eller bare vide mere? 
Kontakt Dorte Pedersen: 
dortemosepedersen@hotmail.com.

Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub

Fodstamperne
Tid: Onsdag 30. september kl. 
14.00
Sted: Ålykkecentret
Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 
86 54 67 02 mellem kl. 18.00 og 
19.00
Tilmeldingsfrist: 25. september

Pakkespil
Tid: Torsdag 29. oktober kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding til Sonja Jensen på tlf. 
86 54 27 06 mellem kl. 18.00 og 
19.00
Tilmeldingsfrist: 23. oktober
Husk pakke til ca. 30 kr.

Århus
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.

Hyggemøde
Tid: Tirsdag 15. september kl.  14

Banko
Tid: Tirsdag 6. oktober kl. 14.00 

Rådmand Jacob Bundsgaard 
Johansen
- fortæller, hvad han vil gøre for 
kulturen i Århus
Tid: Tirsdag 20. oktober kl. 14.00

Mit liv ved politiet
- ved Gunner Randrup Nielsen
Tid: Tirsdag 3. november kl. 14.00 

DKA Efterløns- og pensionistklub

Udfl ugt til Hjarbæk Fjord
Tid: Onsdag 16. september kl. 
10.00. Hjemkomst kl. 15.00.
Sted: Afgang fra Musikhuset
Pris: 75 kr. for medlemmer; 100 kr. 
for ledsagere.
Tilmeldingsfrist: Fredag 5. sep-
tember
Vi kører gennem Hviding Krat, forbi 
Tjele Gods og Tjele Langesø, Løvel 
og Kølsen til Hjarbæk Kro, hvor vi 
skal have en 2-retters middag med 
efterfølgende kaffe og småkager. 
Efter middagen kører vi rundt om 
Hjarbæk Fjord.

Helle og Leif Tølløse
- underholder på harmonika
Tid: Onsdag 21. oktober kl. 14.00
Sted: Skt. Pauls Gade 25

FOA Ungdom

Efterlønnere og pensionister

Tilmeldingskupon
se næste side
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum juni 2009 
Social- sundhedssektoren:
 1. juni 2009:  Social- og sundhedsassistent, Lisbeth Eriksen, 

Skejby Sygehus 
 1. juni 2009:  Sygehjælper, Bente L. Østergaard, Lokalcenter Tranbjerg 
 1. juni 2009:  Hjemmehjælper, Susanne Alecander, 
 Samsø hjemmepleje 
10. juni 2009:  Beskæftigelsesvejleder, Conni Tambjerg, Hørgården 
20. juni 2009:  Sygehjælper, Ellen Christiansen, Lokalcenter Havkær
22. juni 2009:  Social- og sundhedhjælper, Meta M. Rasmussen, 
 lokalcenter Frederikdsberg 

25 års arbejdspladsjubilæum juli 2009
Social- og sundhedssektoren:
 1. juli 2009:  Social- og sundhedsassistent, Inge Lise Linaa, 
 Århus Sygehus
11. juli 2009:  Hjemmehjælper, Johanne D. Jensen, 
 Lokalcenter Tranbjeg 

Pædagogisk Sektor:
30. juli 2009:  Dagplejer, Else Marie Fog, dagtilbud 306
30. juli 2009:  Dagplejer, Marianne Bæk, Dagplejen Odder 

Kost- og servicesektoren:
 1. juli 2009:  Serviceassistent, Lone Dalsgård Sørensen, Århus Sygehus 
 3. juli 2009:  Husassistent, Bente Larsen, Psykiatrisk Hospital 

40 års arbejdspladsjubilæum juni og juli  2009
Social- og sundhedssektoren: 
15. juni 2009:  Portør, Egon Brülle, Århus Sygehus 

Teknik- og servicesektoren:
14. juli 2009:  Vejmand, Erling Leon Bachmann 
 
Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids-
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret  gaven fra afdelin-
gen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser 
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysnin-
ger 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.

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en PenSam vej leder her på afdelingens 
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 10. september 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 24. september 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 22. oktober 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

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

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.

Samsø:
Kursus i Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) 

Indhold
• Lungernes anatomi og fysiologi
• Lungelidelser, specielt med fokus på KOL
• Gennemgang af relevante undersøgelser i udredning af KOL
• Gennemgang af relevante blodprøver (syre-base status, etc.)
• Forebyggelse og behandling af KOL
• Vigtige observationer i plejen af patienter med KOL

Underviser:  Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling 
Århus sygehus

Tid: Tirsdag 27. oktober 2009 kl. 16.00-19.00
Sted: Samsø – Medborgerhuset, Tranebjerg

Kurset er gratis – for betalende medlemmer af Social- og sundheds-
assistentklubben, Sygehjælpernes Brancheklub og Faggruppeklubben 
Social-og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere. 
Øvrige skal ansøge igennem egen klub.

Antal deltagere er max. 40. Ved mere end 40 tilmeldinger, vil der ske 
lodtrækning blandt alle ansøgere.

Tilmelding til brib@foa.dk eller på nedenstående slip.
Tilmeldingsfrist: Fredag 16. oktober 2009 – herefter hører du kun fra 
klubben, hvis du ikke er optaget.
Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Århus, 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Mærk kuverten: Kursus KOL Samsø

Navn: 

Adresse: 

Tlf.:  Cpr: 

Arbejdsplads:  Faggruppe:

Mail: 

Med venlig hilsen
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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
Torsdag 10.00-18.00*
Fredag 10.00-15.00
* Sidste torsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 13.00

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. 20 26 54 51
Merete Steensen, tlf. 20 42 27 10
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: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. 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
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