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Din teenager
Ytringsfriheden er ikke reel

ær din lønsed-

Det er et trist faktum, at mange ansatte i Århus Kommune ikke tør udtale sig kritisk
om deres arbejdsplads.
I afdelingen møder vi ofte medlemmer, der nødig vil ytre sig, eller som føler, at de har betalt en pris for at gøre det. Og vi ved at flere andre fagforeninger har det samme problem.
Hvordan kan det nu være? Århus Kommune har trods alt en flot ytringsfrihedspolitik,
hvor de ansatte kan læse, at kommunen ikke begrænser almindelige medarbejderes
ytringsfrihed, når de udtaler sig på egne vegne. Tavshedspligt, injurielovgivning og
den slags er de eneste begrænsninger.
Et væsentligt problem er, at ledernes nye lønsystemer er gift for ytringsfriheden. Lederne får mere i løn, hvis arbejdspladserne kører godt, for eksempel hvis medarbejdertilfredsheden er høj. Det betyder, at en leder risikerer, at det koster penge, hvis de
ansatte ytrer sig kritisk om deres arbejdsplads.
En leder har derfor god grund til at sørge for, at der er ro på bagsmækken. For eksempel kan en leder udnævne en ansat til en såkaldt redepisser, der kritiserer sine kollegaer, selvom kritikken handler om, at der er for få ressourcer i ældreplejen.
En anden måde er, at lederen forlanger en dokumentation for kritikken, som kræver, at
andre står frem. Tør de andre ikke det, bliver kritikeren stemplet som utroværdig.
En tredje måde er, at give kritikeren skylden for problemerne. Det kan for eksempel
være, hvis kritikeren får at vide, at hun skræmmer ansøgere væk, selvom det er arbejdsforholdene, der jager folk væk. Hvilket forholdene selvfølgelig vil forsætte med
at gøre, indtil de bliver forbedret.
Århus Kommunes anstrengte økonomi forstærker problemet. Politikerne hævder nemlig, at kvaliteten forsat er i orden, selvom de for eksempel har sparet på ældre, børnepasning og udsatte børn og unge.
Når personalet så oplever, at politikernes forsikringer ikke holder, får de selvfølgelig
lyst til at protestere. Samtidig oplever mange ledere, at de øverste chefer og politikerne
forventer, at de er loyale overfor administrative og politiske beslutninger. En løsning
kan være at lukke munden på kritiske medarbejdere.
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt i en offentlig virksomhed, fordi skatteborgerne
også har krav på kritiske informationer om, hvad de får for deres penge. Derfor bør
ledere og chefers kontrakter renses for indhold, der direkte eller indirekte opfordrer
dem til at censurere ansatte.
Det vil også klæde politikerne at tage ansvaret for deres beslutninger og erkende, at
besparelser har konsekvenser for den kvalitet, borgerne får. Så det ikke kun er kommunens menige ansatte, som forklarer, at ingen kan få det hele for det halve.
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FOA Århus og medierne

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

Afdelingens aktiviteter
for første halvår 2009

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

Arbejdspladsjubilæer

Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere,
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og
rådhusbetjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale,
buschauffører, færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/tekniske
servicemedarbejdere, plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere,
skolebetjente/tekniske serviceledere
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Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licensnr. 541 661.
Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir.

NYT ’Nyt fra FOA Århus’
’Nyt fra FOA Århus’, vil fremover udkomme seks gange om året mod de
nuværende 11. Bladet vil komme i de ulige måneder - næste gang den 1. marts.
Formatet ændres til A4, idet vi håber at kunne øge interessen hos læserne
gennem større journalistisk og grafisk kreativitet.
Afdelingsbestyrelsen traf disse beslutninger som et led i en omfattende
opdatering af afdelingens kommunikations- og mediestrategi.
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Beskæftigelsespolitik

Et lille kunstgreb med stor
negativ betydning

Af Inge Jensen Pedersen,
afdelingsnæstformand
Regeringen vinder. Taberne bliver de ledige,
den kommunale velfærd
og fagbevægelsen.
Det er konsekvensen af regering
ens aftale med Dansk Folkeparti
og Liberal Alliance om at overdra
ge den statslige del af jobcentrene
til kommunerne.
Det kunne ellers lyde som en ren

administrativ ændring uden betyd
ning for hverken FOA’s medlem
mer eller borgerne i almindelighed.
Men rent faktisk er der tale om en
mindre revolution inden for be
skæftigelsespolitikken, som altså
kan få store negative konsekvenser
for de ledige, kommunerne og fag
bevægelsen.
Allerede pr. 1. august i år får kom
munerne ansvaret for at drive den
del af de lokale jobcentre, som sta
ten i dag driver. Og skal samtidig
også betale størstedelen af udgif
terne til dagpenge, aktivering og
aktiveringsydelse. Udgifter, som
staten i dag står for.
Dette får store konsekvenser for
dagpengemodtagere. De risikerer
dermed, at
• gå glip af reel opkvalificering
• blive sat i udsigtsløse og gen
tagne aktiveringer
• blive presset til at tage et hvilket
som helst job.
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Også kommunerne
presses
Kommunerne vil nemlig ikke have
råd til andet. For økonomien i det
ny system vil belønne kommu
nerne for hurtig handling frem for
klog handling. I hvert fald set fra
den lediges synspunkt.
Hvis den ledige er i aktivering
betaler staten 65 procent af ud
gifterne. Hvis ikke er det kun 35
procent. Kommunalpolitikerne vil
derfor tænke, at de ved at spare på
dagpenge og aktivering kan flytte
penge til fx ældrepleje og børne
pasning. Dagpengeområdet vil
nemlig fremover blive en del af det
samlede kommunale budget.
Men kommunerne kan af gode
grunde ikke selv styre ledigheds
udviklingen og dermed udgifter
ne. Hvis fx en stor arbejdsplads i
en kommune lukker, så er der jo
pludselig mange flere, som skal
på dagpenge. Og så risikerer man
omvendt at ramme syge, ældre og
børn i stedet.
Dertil kommer, at forliget giver
kommunerne flere administra
tive og bundne udgifter men sta
digt mindre selvstyre. Bl.a. kan
Beskæftigelsesministeriet tvinge
kommunerne ud i udbudsrunder
af aktiveringsopgaver – uanset om
de har brug for det eller ej. Forli
get forbereder dermed en langsom
men sikker privatisering af den
danske jobformidling.
Endelig vil kommunaliseringen
af beskæftigelsesindsatsen tvinge
kommunerne ud i at konkurrere

århus

Med udsigt til økonomisk krise og højere ledighed har regeringen skubbet endnu et problemområde væk fra regeringen og over i kommunerne.

med hinanden – oven i købet i en
situation med udsigt til færre job.
Og det vil igen sætte den kommu
nale kassetænkning over, hvad der
gavner den ledige og arbejdsmar
kedet som sådan.
Fagbevægelsen
mister indflydelse
Beslutningen om at kommunali
sere beskæftigelsesindsatsen vil
af flere grunde gøre det sværere at
imødekomme den lediges behov.
Og samtidig vil fagbevægelsen
miste indflydelse.
For det første har kommunerne
ikke tidligere ønsket, at fagforenin
gerne skulle sætte dagsordenen i
den lokale beskæftigelsesindsats
med for mange krav om penge til
kvalitet i aktivering og uddannelse
for de ledige. Det vil de nok hel
ler ikke gøre i fremtiden, når det

er kommunernes egne penge, det
handler om.
For det andet skal A-kasserne fort
sat udbetale dagpengene - og så
langt så godt. Men på længere sigt
holder det ikke, at kommunerne
finansierer, mens administration
og rådighedsvurdering ligger i
A-kasserne. Forliget tager derfor
det første tilløb til at fjerne A-kas
sernes betydning for dagpengeud
betalingen. Sker det, vil de ledige
blive overladt til et offentligt sy
stem uden den samme hjælp og
beskyttelse, som A-kasserne i dag
kan give.
For det tredje har det helt fra star
ten været regeringens politik, at
lade kommunerne overtage hele
beskæftigelsespolitiken
under
stram statslig styring og kontrol.
Derfor decentraliseres ansvaret nu
i kommunerne, mens magten og
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styringen centraliseres i Beskæf
tigelsesministeriet. Det vil gøre
det sværere for fagbevægelsen at
komme igennem med sine bud på
en kvalificeret indsats med krav til
arbejdsmarkedet og tilbud til de
ledige.
Adskillelsen af ansvar og indfly
delse vil i det hele taget gøre hele
området svært at gennemskue for
den enkelte borger. Det ved Be
skæftigelsesministeren godt. Og
det ved Statsministeren også. Med
udsigt til økonomisk krise og hø
jere ledighed har de med denne
aftale derfor skubbet endnu et pro
blemområde væk fra regeringen.
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FOA Århus og medierne
Medie- og kommunikationsområdet er blevet
vigtigere for FOA Århus.
Baggrunden er udvikling
en på de traditionelle
medier og i kommuners
og regionens kommunikationsafdelinger, men
Internettet spiller også
ind.

Mediemøllen maler
hurtigere
Tendensen er, at produktiviteten
på aviser, radioer, tv-stationer og
deres netsider stiger voldsomt.
Det vil sige, at de har færre eller
et stagnerende antal journalister
ansat, som producerer stadigt
mere.
Et eksempel er avisen BT, som har
været gennem flere fyringsrunder,
og hvor hver journalist ifølge Fag
bladet Journalisten producerer 66
procent flere artikler end i 2001.
På de regionale TV2 stationer steg
produktiviteten målt i antal sende
timer pr. ansat med 160 procent fra
1996 til 2007.
Journalisterne har stadigt mindre
tid til at finde og researche histo
rier. Det betyder, at journalister i
stigende omfang bliver afhængige
af materiale, som kommer fra ny
hedsbureauer og pressemeddelel

ser, og som de har mindre tid til at
bearbejde selvstændigt.
Den udvikling gør det i sig selv let
tere at komme af med et budskab,
men samtidig er der blevet flere
om buddet.
Kommunikations
afdelingerne vokser
Private og offentlige virksomhe
der, myndigheder og interesseor
ganisationer har opbygget kom
munikationsafdelinger i nærmest
eksplosivt omfang.
Et lokalt eksempel er, at Århus
Kommune i følge Jyllands-Posten
havde én journalist ansat, da Thor
kild Simonsen i 1997 stoppede
som borgmester. I dag er tallet 32.
I perioden er antallet af journalister
fordoblet, hver gang en ny borgmes
ter er kommet til. Da Louise Gade
i 2001 blev borgmester, havde År
hus Kommune 7-8 journalister an
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sat, og da Nicolai Wammen fire år
senere kom til var tallet steget til
14-15. Nu hvor vi nærmer os slut
ningen på hans første borgmester
periode, har kommunen altså 32
journalister på lønningslisten.
Tilsvarende har Region Midtjyl
lands kommunikationsafdeling 25
ansatte, heraf 16 journalister og
disse tal dækker kun de, der netop
er ansat centralt i selve regionens
afdeling. Derudover har de større
regionale virksomheder, som for
eksempel Skejby Sygehus og Psy
kiatrisk Hospital deres egne infor
mationsfolk.
Medierne er mindre
Til sammenligning har TV2 Øst
jylland knap 40 menige journalis
ter ansat, inklusive studieværter og
praktikanter, som skal forholde sig
til regionen, samtlige kommuner,
virksomheder, interesseorganisa

århus

tioner og alt muligt andet i det
gamle Århus Amt. P4 Østjylland
dækker samme område og har
knap 20 journalister ansat.
Århus Stiftstidende har otte journalister ansat på Århus-redaktionen samt tre på fagredaktionen
Erhverv og Viden; de to redaktioner som oftest vil være relevante
mod- og medspillere for de fleste
århusianske kommunikationsafdelinger.
Hvis vi som et eksempel tager de
32 journalister i Århus Kommune,
kan de altså sagtens matche byens
medier, når det gælder journalistisk
muskelkraft, især da disse medier
skal dække meget andet end selve
Århus Kommune.
Kommunikationsafdelingerne forholder sig da heller ikke kun til de
traditionelle medier. Indsatsen er
ikke begrænset til pressemeddel
elser, lobbyarbejde og medierådgivning.
Kommunikationsafdelingerne bruger også mange kræfter på deres
egne medier. Personaleblade er
langt mere professionelt producerede end tidligere og har fået følgeskab af intranet, hjemmesider,
samt interne og eksterne nyhedsbreve, så offentlige myndigheders

og virksomheders direkte kommunikation overfor både medarbejdere og omverden er på få år blevet
langt mere massiv.
Vælger selv
Internettet giver folk nye muligheder for hurtigt at finde og udvælge
de informationer, som de synes er
særligt interessante.
Udviklingen betyder, at stadig flere
mennesker selv opsøger offentlige
myndigheders, virksomheders og
interesseorganisationers hjemmesider, hvor de stiller stadigt større
krav til informationerne, og det
gælder både indhold og form.
FOA opruster
Kommunikationsafdelingerne står
på flere måder stærkere og stærkere end de traditionelle medier.
De har relativt flere journalistiske
ressourcer, og de medier, afdeling
erne selv laver, har voksende betydning.
De traditionelle medier har stadigt
færre ressourcer til selv at grave
historier op, mens kommunerne
og regionen – og alle mulige andre – bombarderer medierne med
stadigt flere informationer. Vi skal
forholde os professionelt til medi-

SÅDAN SET
Spekulanter får
økonomisk smæk
De islandske storbankers
forlis kan få uoverskuelige
konsekvenser for de mange
danske velhavere, der for
at udskyde deres skat har
investeret i ejendomme i
udlandet.
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erne, ellers risikerer vores budskaber at drukne.
Kommunernes og regionens kommunikationsafdelinger har medier
som personaleblade, nyhedsbreve
og intranet, der er rettet direkte
mod afdelingens medlemmer. Vi
skal også være fremme i skoene,
når det gælder intern kommunikation, ellers vil medlemmerne få
mere og hurtigere information fra
deres arbejdsgivere end fra deres
fagforening, og det kan naturligvis
have uheldige konsekvenser, især i
konfliktsituationer.
Derfor opruster FOA Århus på
kommunikationsfronten, og det er
baggrunden for, at afdelingen har
fået den mediestrategi, som blev
omtalt i sidste nummer af ’Nyt fra
FOA Århus’.
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Efter 60 år:

Brandmændenes julelotteri
stopper
Brandmændenes Julelotteri er
stoppet. Tirsdag den 16. december
uddeltes for sidste gang et større
kontantbeløb fra salg af lodder. I år
gik pengene til børneafdelingerne
på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Julelotteriet blev startet i 1948 og
nåede dermed at virke igennem 60
år. Lotteriet var oprindelig tiltænkt
handicappede børn fra Solbakken i
Højbjerg. – Dengang var det ikke
ualmindeligt, at forældrene ikke
ville kendes ved deres handicap
pede børn. Nogle børn kom derfor
aldrig hjem, heller ikke juleaften.
Det blev for meget for de århusian
ske brandmænd, som derfor igang
satte julelotteriet, fortæller brand
mand Jørgen Haugaard, der har

været med i arbejdet siden 1977.
– Pengene fra salget gik ubeskåret til
børnene, til julegaver og sommerud
flugter, beretter han.
Dengang blev der solgt ca. 10.000
lodder. I år var tallet næsten 40.000.
Førstepræmien:
En brandbil!
De seneste 25 år har salget fore
gået på torvet på Ingerslev Boule
vard. I løbet af tre timer en lørdag
formiddag i december er lodderne
blevet udsolgt. Det skete også den
sidste gang, lørdag den 6. decem
ber 2008, hvor 18 brandmænd var
ude at sælge.
I mange år var førstepræmien en
brandbil. Selvfølgelig en model

Lørdag den 6. december 2009 på torvet på Ingerslev Boulevard:
For sidste gang solgtes lodsedler til fordel for Brandmændenes Julelotteri.



af en sådan, som brandmændene
selv havde fremstillet i træ og me
tal. De senere år har præmierne
imidlertid været gaver fra nogle af
Århus Brandvæsens samarbejds
partnere fx gavekort, tasker og
sportstasker.
– Vi stopper af flere grunde. Dels
fordi Solbakken ikke er den sam
me institution som for år tilbage.
Dels fordi der er sket flere ændrin
ger i Århus Brandvæsen og blandt
brandmændene, der ikke gør or
ganiseringen af lotteriet så ligetil
i dag. Og endelig fordi vi ikke
kan matche de somme tider meget
store beløb, som private sponsorer
uddeler til forskellige børneinstitu
tioner, forklarer Jørgen Haugaard.

Jørgen Haugaard
– med tre eksempler på de håndlavede modeller
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Indkaldelse til sektorårsmøder og
afdelingens generalforsamling 2009
Årsmøde

Pædagogisk sektor

		
		
		
		

tirsdag 21. april 2009
spisning kl. 18.00 og årsmødestart kl. 19.00
Aarhus-Salen (LO Århus)
Skt. Knuds Torv 3, 1. sal
8000 Århus C

Årsmøder
		
		

Kost- og Servicesektoren
Teknik- og Servicesektoren
Social- og Sundhedssektoren

		
		
		
		
		

torsdag 23. april 2009
kl. 16-18
Aarhus-Salen (LO Århus)
Skt. Knuds Torv 3, 1. sal
8000 Århus C
Spisning kl. 18-18.45

Afdelingens generalforsamling
		
		
		
		
		

torsdag 23. april 2009
kl. 19-21
Aarhus-Salen (LO Århus)
Skt. Knuds Torv 3, 1. sal
8000 Århus C
Dagsordener følger i martsudgaven af ’Nyt fra FOA Århus’ og vil også
blive lagt på afdelingens hjemmeside.

ÅRHUS AFDELING
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Afdelingens aktiviteter
for første halvår 2009

Velkommen til et aktivt første halvår 2009
Her følger en oversigt for første halvår 2009 over aktiviteter i afdelingen mm samt IT-kurser.
Du kan også finde oversigten på afdelingens hjemmeside www.foa-aarhus.dk. Her kan du samtidig tilmelde dig
den enkelte aktivitet. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med yderligere aktiviteter.
Hvis du ikke har adgang til internet, kan du få oversigten tilsendt ved at henvende dig til FOA Århus på
tlf. 89 36 66 66.
Tilmeldingsblanketter findes sidst i oversigten. Ved overtegning til afdelingens aftenarrangementer, trækkes
der lod blandt de tilmeldte.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
FOA Århus

Medlemsaktiviteter – på arbejdspladsen
Har du og dine kolleger problemer med at gennemskue overenskomsten? Trænger arbejdsmiljøet til et sund
hedstjek, eller har I behov for at vide, hvordan ’Ny løn’ fungerer hos jer?
Det er blot et bud på nogle af de temaer, som vi gerne vil drøfte med jer på arbejdspladserne.
Afdelingen står til rådighed med kompetente ansatte/valgte, som gerne deltager i medlemsmøder på din/jeres
arbejdsplads. Fordelen ved denne form for medlemsmøder er, at møderne kan planlægges efter de behov, der
lige netop er på din/jeres arbejdsplads.
Kontakt afdelingen med henblik på at aftale dato og mødested, så laver vi et opslag, som orienterer om mødet.

Kurser for tillidsvalgte
En af afdelingens vigtigste opgaver er at tilbyde tillidsvalgte en kvalificeret uddannelse, så de kan være godt
rustede til at løse de mange opgaver, som følger med hvervet.
Derfor indkaldes alle nye tillidsvalgte til en introduktionsdag i afdelingen. Her får de primært informationer
om, hvor de kan henvende sig, hvis der er behov for hjælp.
Afdelingen udbyder tre grunduddannelsesforløb af i alt 14 dages varighed. På grundkurset får tillidsrepræsen
tanten den nødvendige almene viden, som er en forudsætning for at kunne løse opgaverne på arbejdspladsen.
Afdelingen udbyder desuden en række andre kurser – eks. grunduddannelse for sikkerhedsrepræsentanter, lønog forhandlingskursus, TR som bisidder, psykisk arbejdsmiljø, stress og stressaftalen m.v.
Kursustilbud til tillidsvalgte udsendes direkte til målgruppen.
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Oplæg og debat
Sundhedsforsikringer – godt eller skidt?
Kommunerne ser i stigende grad sundhedsforsikringer som et effek
tivt redskab til at holde på medarbejderne og få styr på sygefraværet.
Nogle går så langt, at de betaler forsikringen, for at få alle med. Men
er sundhedsforsikringer godt eller skidt for den almindelige borger og
FOA’s medlemmer? Der lægges op til debat.
Oplæg ved regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S) og faglig konsu
lent Jan Helbak, FOA Århus
Tid
Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00-21.30 (ca.)
Sted
FOA Århus
Kursus nr.
9741-09-01-00
Tilmelding senest 11. februar 2009

Din teenager skal coaches,
ikke opdrages
Hvor blev mit lille, søde barn af? Hvad skal jeg dog stille op med
dette uopdragne monster?
Vi forældre bliver usikre, når vores børn går i puberteten. Men i stedet
for at betragte forvandlingen som et onde, skal vi måske se det som
en chance til at træde ind i en ny forældrerolle, nemlig som teenage
coach.
Et underholdende foredrag med en masse historier og koblinger til
hverdagen. Samt, forhåbentligt, nogle teknikker, så forandringen ikke
bare bliver lettere for os forældre, men også giver både os og teen
agerne mulighed for et sjovere liv fremover.
Anni Kirk og Tania Wolf er begge skolelærere og kognitive coaches
med speciale i teenagere. De er medforfattere til bogen ”Din teenager
skal coaches, ikke opdrages”.
Tid
Torsdag 12. marts 2009 kl. 19.00-21.00
Sted
FOA Århus
Kursusnr.
9741-09-01-01
Tilmelding senest 19. februar 2009
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Færdigheder på stribe
Afdelingen tilbyder en stribe emner efter princippet ’hjælp til selvhjælp’. Det handler ikke kun om faglige
spørgsmål som løn og overenskomst. Det handler også om privatøkonomiske spørgsmål som budget, forsikring
og pension. Målet er bedre kendskab og bedre overblik til selv at få styr på de ting, der bare skal være i orden.

Kom til faglig eftermiddagscafé
Det kan være svært at kende sin overenskomst og holde styr på, om man nu også får det helt rigtige i løn.
Derfor holder vi hver måned en faglig eftermiddagscafé. Her kan du stille spørgsmål om netop din løn, din
overenskomst og ansættelse. Og du kan fx få tjekket om dine tillæg er i orden, din anciennitet er korrekt, og om
du får det rigtige i pensionstillæg.
Husk de nødvendige papirer fx lønseddel og ansættelsesbevis.
Medarbejdere fra FOA Århus har kaffen klar på følgende tidspunkter:
Torsdag d. 29. januar kl. 16-18
Tirsdag d. 17. februar kl. 16-18
Torsdag d. 26. marts kl. 16-18
Tirsdag d. 28. april kl. 16-18
Torsdag d. 28. maj kl. 16-18.
Sted Kantinen, FOA Århus
Tilmelding er ikke nødvendig.

Privatøkonomi og forsikring
Budgetlægning i privatøkonomien
Få gode tips til at lægge husholdningsbudget. Hvad er fordelene ved at lave et budget? Hvordan kommer jeg i
gang? Hvor mange penge bør jeg/vi have at leve for om måneden, når alle faste udgifter er trukket fra? Hvilke
elementer skal medtages i et budget? Kan det betale sig at oprette budgetkonto og opsparingskonto?
Deltagerne vil få et Excel-regneark med hjem til den videre budgetlægning.
Oplæg v/repræsentanter fra Arbejdernes Landsbanks filial i Bruunsgade, Århus.
Tid
Torsdag 26. marts 2009 kl. 19.00-21.00 (ca.)
Sted
FOA Århus
Kursus nr.
9741-09-01-02
Tilmelding senest 12. marts 2009
Er jeg forsikret godt nok? Er jeg overforsikret?
Hvilke forsikringer skal jeg have, og hvilke forsikringer kan jeg have? Hvad
skal jeg lægge mærke til, når jeg tegner forsikring? Hvem er begunstiget?
Skal jeg have en ekstra livsforsikring? Mit barn fylder 18 år – hvad med
forsikring? Og hvad med det gule og blå sygesikringskort?
Oplæg v/forbundskonsulent Georg Danielsen fra ALKA forsikring
Tid
Torsdag 5. marts 2009 kl. 19.00-20.30 (ca.)
Sted
Kursus nr.
Tilmelding senest

FOA Århus
9741-09-01-03
18. februar 2009
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Pension
For pædagogmedhjælpere:
Sparer du nok op til din pension?
En time i pensionens tegn.
• Hvilke muligheder har jeg for ekstra indbetaling?
• Hvilken indflydelse har pensionen på efterlønnen?
• Hvor kan jeg se, hvad jeg får udbetalt? Hvordan læser jeg pensionsover
sigten?
Denne aften giver et større alment kendskab, så vi selv kan tjekke vores
muligheder.
Oplægsholder Pia Christensen fra PenSam
Tid
Tirsdag 5. maj 2009 kl. 19.00-20.00 (ca.)
Sted
FOA Århus
Kursus nr.
9741-09-01-04
Tilmelding senest 20. april 2009
For alle (minus pædagogmedhjælpere):
Sparer du nok op til din pension?
En time i pensionens tegn.
• Hvilke muligheder har jeg for fx ekstra indbetaling?
• Hvilken indflydelse har pensionen på efterlønnen?
• Hvor kan jeg se, hvad jeg får udbetalt? Hvordan læser jeg pensionsoversigten?
Denne aften giver større alment kendskab, så vi selv kan tjekke vores egne muligheder.
Oplægsholder Pia Christensen fra PenSam
Tid
Tirsdag 12. maj 2009 kl. 19.00-20.00 (ca.)
Sted
FOA Århus
Kursus nr.
9741-09-01-05
Tilmelding senest 27. april 2009
Kursus over fire aftener
for seniorer (52 +):
Livsværdier, mål og planer
Formålet med kurset er at skabe overblik og indsigt,
så vi kan få udsigt til en god seniortilværelse. Gen
nem information om efterløn, pensionsforhold og se
niorjura bliver vi klædt på til at kunne foretage bedre
valg for senioralderen.
Der sættes fokus på livsværdier: Hvad betyder mest
for mig i mit liv? Hvor står jeg nu? Hvor vil jeg hen?
Hvordan vil jeg handle?
Underviser Svend Møller-Kristensen
Tid
Fire tirsdage: 3. marts, 10. marts, 17. marts og 24. marts kl. 19.00-21.30 (ca.)
Sted
FOA Århus
Kursus nr.
9741-09-01-06
Tilmelding senest 17. februar 2009
		
NB! Der er plads til ca. 20 deltagere.
		
Tilmelding vil ske efter ”først til mølle-princippet”.
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Særlige aktiviteter

Tivoli Friheden
Kom billigt i Tivoli Friheden i 2009 med FOA Århus.
Hold øje med rabatkuponen i martsudgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.

1. maj-arrangement i FOA Århus
Alle medlemmer inviteres til at deltage i afdelingens 1. majarrangement i afdelingens lokaler.
Se flere oplysninger i martsudgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.

Ladywalk mandag 25. maj 2009
Kl. 18.30 fra Mindeparken
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.
Tilmelding og pris  se martsudgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.
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Øvrige aktiviteter
FOA Ungdom

Ungdomsarbejdet

– er under opblomstring i FOA, og du kan være med!
Der er masser af fede ungdomsaktiviteter både lokalt og på landsplan!

FOA Ungdom

– er for alle medlemmer under 31 år, der er interesseret i at lave faglige aktiviteter sammen med andre
unge. Det er for dig, der vil kæmpe for bedre arbejdsvilkår og ønsker at lære mere om fagforeningsar
bejde. Alt imens vi hygger os og har det sjovt med andre unge!

Vil du være aktiv sammen med os andre?
Så kontakt:
Dorte Pedersen
dorp@foa.dk

Christian Munk Jensen
menza13@hotmail.com

25 48 10 81

29 90 19 86

Vi fejrer det nye år

med FOA Ungdoms nytårskur
Lørdag 17. januar kl. 16.00
– et hyggeligt sted i Århus
– fest med både hygge og faglig snak
Tilmelding senest onsdag den 14. januar

Intro-møde

Tirsdag 27. januar kl. 17.30
Kantinen, FOA Århus,
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
– oplæg om at være ung i fagbevægelsen
og ikke mindst i FOA
Tilmelding (til spisning) senest torsdag den 22. januar

FOA Ungdoms landsmøde
i weekenden 3.-5. april
Tema: Faglig stolthed
Kom til en god weekend et sted på Fyn,
hvor man lærer en masse spændende ting
og møder andre faglige unge fra FOA.

Tilmelding til alle arrangementer skal ske til
Dorte Pedersen, FOA Ungdom Århus: 25 48 10 81, dorp@foa.dk.
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FOA kor
Koret starter op igen onsdag den 7. januar 2009
kl. 19.00-21.30 på Rosenvangskolen i lokale 1,
Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere er
faring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at
kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr. 86 14 97 18.

IT-Kurser
Alle IT-kurser afholdes hos
AOF Østjylland • Søren Frichs Vej 36a • 8230 Åbyhøj
NB! Tilmeldingsfrist senest 1 uge før kursusstart.

Tænd-sluk
Kurset er for de, som er absolut nybegyndere – altså de,
som ikke har siddet foran en pc før. Kurset giver et indblik
i, hvordan pc’en er opbygget og undervisning i, hvordan
man åbner, gemmer og henter et dokument; samt hvordan
man skriver en tekst og lidt redigering i samme.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
5 onsdage aftener
18/2-18/3 2009
Kl. 18.45-21.45
Ugekursus
9/3-13/3 2009
Kl. 8.30-11.30

Kursusnr.
9741-09-01-30
9741-09-01-31

Trin 1
Trin 1 er et kursus, som henvender sig til de medlemmer, som enten har taget Tænd-sluk-kurset, eller som i for
vejen kan tænde maskinen, men som gerne vil vide noget mere om at bruge programmerne. Kurset giver indblik
i, hvordan man kan redigere i en tekst, samt hvorledes man indsætter forskellige objekter så som billeder osv.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
Ugekursus
23/3-27/3 2009
Kl. 8.30-11.30
9741-09-01-32
5 mandage aftener
23/3-27/4 2009
Kl. 18.45-21.45
9741-09-01-33
NB: Ingen undervisning i uge 16

Trin 2
Trin 2 er en fortsættelse af Trin 1 og henvender sig til de medlemmer, der i forvejen er rimelige til at bruge
pc’en, eller som har taget de foregående kurser. Her gennemgås de mere tekniske dele af maskinen, så som
stifinder, kontrolpanel samt skærmopsætning. Desuden vil vi kigge en del på regnearket og dets funktioner.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
Ugekursus
20/4-24/4 2009
Kl. 8.30-11.30
9741-09-01-34
5 onsdage aftener
6/5-10/6 2009
Kl. 18.45-21.45
9741-09-01-35
NB: Ingen undervisning i uge 21
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Trin 3
Kurset er en fortsættelse af den undervisning, der har fundet sted på de foregående trin. Her gennemgås brugen
af database, brevflet samt brevhoved. Derudover vil der blive brugt forskellige opgaver fra tidligere kurser samt
arbejdet med tekstopstilling i skabelon.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
5 mandage aftener
4/5-8/6 2009
Kl. 18.45-21.45
9741-09-01-36
NB: Ingen undervisning i uge 23

Internet 1
På internetkurset for begyndere lærer vi noget om, hvordan man mere præcist søger på nettet, samt hvordan
man sender en e-mail - både med og uden vedhæftede filer - samt opretter en e-mail adresse.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
2 dags kursus
23/2-24/2 2009
Kl. 8.30-15.00
9741-09-01-37
2 dags kursus
4/5-5/5 2009
Kl. 8.30-15.00
9741-09-01-38

Internet 2
På internetkurserne for viderekomne lærer vi noget om, hvordan man sikrer sig imod virus, downloader samt
køber via Internettet.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
2 dags kursus
4/3-5/3 2009
Kl. 8.30-15.00
9741-09-01-39
2 dags kursus
18/5-19/5 2009
Kl. 8.30-15.00
9741-09-01-40

PowerPoint
Powerpoint er præsentationsprogrammet, som de fleste gerne vil bruge, men ikke kan. Kurset gennemgår op
bygningen af forskellige former for fremvisning med brug af billeder, diagrammer etc.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
5 onsdage aftener
25/3-29/4 2009
Kl. 18.45-21.45
9741-09-01-41
NB: Ingen undervisning i uge 15

Klubberne
MA-REN (– en sammenlægning af KRK-Lederklubben og Husassistentklubben)
Generalforsamling
Mandag 23. februar 2009 kl. 16.00
Annekset, FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning ved formand Birthe Lahn
7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
8. Indkomne forslag
(dagsordenen fortsætter på næste side)
9. Valg
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På valg er
a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Grethe Brøndum (modtager genvalg)
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Joan Kuntz (modtager genvalg)
d. 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år:
AnnCharlott Emmertsen (modtager genvalg) og Bettina Strøm Hasen (modtager genvalg)
e. Bilagskontrollant for 1 år
f. Bilagskontrollantsuppleant for 1 år
10. Eventuelt
Forslag
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge lovene være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen – dvs. d. 16. februar 2009.
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal iflg. lovene være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen – dvs. d. 9. februar 2009.
Formand Brithe Lahn, Søren Frichsvej 105, 8230 Åbyhøj eller bi@privat.dk.
Regnskab
Klubbens regnskab kan hentes 1 uge før generalforsamlingen hos kasserer Grethe Brøndum, Kirketoften 8, 1.,
8260 Viby J – fra mandag 16. februar til onsdag 18. februar 2009 mellem kl. 16 og 17.
Tilmelding
Der ønskes tilmelding senest mandag d. 16. februar 2009 på tlf. nr. 24 94 65 60 eller til
hannepalle@stofanet.dk. Tilmelding er nødvendig på grund af traktement (2 stk. smørrebrød + 1 øl/vand).
April
Blomsterbinding d. 2. april 2009 kl. 18.3021.30 hos DCJ (Beder Gartnerskole), Damgårds Allé 5, 8330 Beder.
Pris 90 kr. for medlemmer og 120 kr. for pensionister og efterlønnere.
Juni
Sommerudflugt d. 13. juni 2009 kl. 8.00 til Egeskov Slot på Fyn. Prisen er inklusiv bustransport, kaffe under
vejs, frokost og eftermiddagskaffe. Pris 170 kr. for medlemmer og 200 kr. for pensionister og efterlønnere.
Afgang fra Musikhuset kl. 8.00. Bindende tilmelding til 30 26 26 73 senest d. 29. maj 2009.

Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere
Sæt X i kalenderen
Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere samt Hjemmehjælpere indkalder hermed til generalforsamling
med dagsorden ifølge vores love.
Generalforsamling
Torsdag 26. februar 2009 kl. 18.00  ca. 22.00
FOA Århus • Christian X’s Vej 5658 • 8260 Viby J
Der bliver sendt opslag ud på alle arbejdspladser med dagsorden og oplysninger om det praktiske i forbindelse
med generalforsamlingen. Dagsordenen plus det praktiske vil også være at finde på klubbens hjemmeside, som
du kan finde på www.foaaarhus.dk.
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Pædagogmedhjælperne
Generalforsamling
Torsdag 26. februar 2009
’Aarhus-Salen’ (LO Århus) • Skt. Knuds Torv 3 • 8000 Århus C.
Dørene åbnes kl. 17.00. Spisning fra kl. 17.30.
18.15 begynder generalforsamlingen.
• Oplæg om arbejdsglæde v/Martin Erichsen
• Valg til Klub- og Sektorbestyrelsen
Dagsordenen bringes i ”Pædagogmedhjælperen” nr. 1, januar 2009.
Aktiviteter
Hvorfor er der ingen børn, der opfører sig, som de har hjerne til?
I institutioner og skoler glemmer man, at der er stor forskel mellem drenge- og pigehjerner. Huskede man det,
ville tingene se helt anderledes ud.
Foredrag ved Ann E. Knudsen, lektor i dansk og psykologi
Tirsdag d. 19. maj 2009 kl. 19.00-21.30, Annekset FOA Århus.
Faglig rejse til Rumænien 2.-9. maj 2009
Som noget nyt tilbyder Fagklubben nu medlemmerne en rejse til Rumænien. Turen er til nedsat pris og er rele
vant i forhold til faget. I Rumænien kan man bl.a. opleve:
• kulturelle seværdigheder
• pædagogisk kultur
• besøg på institutioner/skoler
For yderligere information og tilmelding: kontakt fagklubben.

Temaaften for praktikvejledere
Fysisk og psykisk vold mod elever
Torsdag 29. januar 2009 kl. 18.30-21.00
Kantinen, FOA Århus • Chr. X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J
Praktikvejledere inviteres til en aften om vold og voldsforebyggelse.
Elever er mere udsat for vold end det øvrige personale! F.eks. er 76
procent af social- og sundhedsassistenteleverne udsat for vold i deres
praktiktid.
• Hvad er vold?
• Hvorfor griber nogle til vold?
• Hvad kan du gøre som praktikvejleder i forebyggelse af vold?
Kom og se film og deltag i debatten.
Tilmelding senest den mandag den 26. januar 2009. Ring på tlf. 46 97 32 23 eller mail til brib@foa.dk.
Skriv venligst dit navn, cpr.nr., arbejdssted og hvem du er vejleder for.
Med venlig hilsen
Pædagogmedhjælpernes Fagklub • Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere
Sygehjælpernes Brancheklub • Social- og sundhedsassistentklubben
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Arrangement for medlemmer af Klubben for Dagplejere
Bowling
Århus Bowlinghal, Eckersberggade 13-15, 8000 Århus C
Onsdag den 25. februar 2009, kl. 19.00-22.00
Torsdag den 26. februar 2009, kl. 19.00-22.00
Pris kr. 60,- pr. person • Der kan max deltage 80 pr. aften
Spisning kl. 19.00 – 2 retters menu
Bowling fra kl. 21.00-22.00.
NB: Tilmelding kun på klubbens tlf. 4697 3219 og 4697 3220 fra
onsdag den 4. februar kl. 8.30. Husk navn og cpr. nr. (første 6 cifre) på hver deltager.
p.b.v.
Bente Malmberg

Hvordan tilmeldes jeg?
Tilmelding til afdelingens aktiviteter i foråret kan ske enten via online tilmelding på vores hjemmeside
www.foa-aarhus.dk eller ved at sende tilmeldingsblanketten til
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J. • Att.: Uddannelsesafdelingen.
Tilmelding til klub-arrangementer skal ske direkte til klubben. Du kan ikke bruge disse blanketter.

#

Tilmelding til aktiviteter – forår 2009

Kursusnavn

Kursusnr.:

Navn:

CPR-nr.

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

#

Tilmelding til aktiviteter – forår 2009

Kursusnavn

Kursusnr.:

Navn:

CPR-nr.

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum november 2008
Social- sundhedssektoren:
1. november 2008: Sygehjælper Lene M. Andersen lokalcenter Skelager – Bjørnshøj
5. november 2008: Hjemmehjælper Connie M. Nielsen, lokalcenter Hasle
8. november 2008: Social og sundhedshjælper Anni Tove Christensen Lokalcenter Skelager – Bjørnshøj
Pædagogisk sektor:
7. november 2008: Dagplejer Signe Rasmussen, dagtilbud 1301
24. november 2008: Dagplejer Jette Falster, dagtilbud 1301
10. december 2008: Dagplejer Lillian Knudsen, dagtilbud 305
11. januar 2009: Dagplejer Lone Munck Nielsen, dagtilbud 1304
40 års arbejdspladsjubilæum december 2008
Social- sundhedssektoren:
1.december 2008: Sygehjælper Birthe Jensen Århus Sygehus
Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via
tillidsrepræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret
gaven fra afdelingen/sektoren til arbejdspladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på ar
bejdspladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/
sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme
arbejdsgiver i 25, 40 eller 50 år, f.eks. betragtes Århus Kom
mune som én arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på
flere institutioner.

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en Pen
Sam vejleder her på afdelingens
kontor i Århus på følgende datoer:
8. jan. 2009 kl. 14.00-16.00
22. jan. 2009 kl. 14.00-16.00
12. feb. 2009 kl. 14.00-16.00
26. feb. 2009 kl. 14.00-16.00
Vejlederen vil være dig behjæl
pelig med oplysninger om din

pensionsordning og de mulighe
der, du har i PenSam Liv, såsom

Ring til PenSam Århus og træf af
tale om møde hos FOA Århus:

•
•
•
•
•
•
•

PenSam Århus
Nørreport 26, 1. · 8000 Århus C
Telefon 44 39 33 31

ydelser
rådgivning
hjemmebesøg
offentlige ydelser
informationsmøder
kurser for tillidsrepræsentanter
lejligheder i pensionskassens
byggerier m.v.
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aktivitetsoversigt
januar-februar

DKA Efterløns- og pensionistklub
21.01.2009
18.02.2009

Kl. 14.00
Kl. 14.00

Vi får besøg af tidligere biskop Herluf Eriksen
Vi afholder bankospil. Traditionen tro får vi kaffe med fastelavnsboller til.

Odder og Efterløns- og pensionistklub
08.01.2009
20.01.2009

Kl. 14.00
Kl. 14.00

22.01.2009
05.02.2009

Kl. 14.00
Kl. 14.00

19.02.2009

Kl. 14.00

Odder Bowlingcenter. Klubdag med sang, hyggeligt samvær og kontingent
i Spektrum. LO Seniorer inviterer til møde om en tur til Paris 10.-16. maj.
Gislev Rejser kommer og fortæller om programmet. Man kan købe rejsen
på mødet eller senere. Der kan købes øl, vand og kaffe på mødet.
Odder Bowlingcenter. Pakkespil. Husk pakke til ca. 30,00 kr.
Odder Bowlingcenter. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi serverer et stykke smørrebrød samt en øl eller vand og kaffe.
Tilmelding senest den 2. februar mellem kl. 18.00 og 19.00 til
Margit Jeppesen tlf. 86 54 24 33.
Odder Museum. Vi bliver vist rundt og får kaffe.
Tilmelding senest den 12. februar mellem kl. 18.00 og 19.00 til
Margit Jeppesen tlf. 86 54 24 33.

FOA Århus Efterløns- og pensionistklub
06.01.2009
20.01.2009
03.02.2009

Kl. 14.00.
Kl. 14.00.
Kl. 14.00.

17.02.2009

Kl. 14.00.

Kontingentindbetaling og hygge.
Hyggemøde
Fra Viby dreng til borgmester + kulturrådmand. Flemming Knudsen
fortæller om sit liv i politik.
Hyggemøde + kagebagning. Hvem bager den bedste kage?
Præmier uddeles.
Tilmelding til ovenstående arrangementer til Birgit Østergaard
tlf. 86 11 50 86 eller mobil 20 42 93 63 fra mandag til torsdag til kl. 19.00.
Sidste frist er 8 dage før arrangementsdatoen.

FOA’s Sangkor • Rosenvangsskolen lokale 1, Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J.
Øveaften – hver onsdag kl. 19.00-21.30
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Alt henvendelse til:
FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58
8260 Viby J

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 42501

FOA Århus 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 • Åbningstid medlemssekr. og a-kassen

		
Telefontid
Mandag
10.00-16.00 (faglig afd. – A-kasse)
Tirsdag
10.00-16.00 (faglig afd. – A-kasse)
Onsdag
10.00-15.00 (faglig afd. – A-kasse lukket)
			
Torsdag
10.00-18.00 (faglig afd. – A-kasse)
Fredag
10.00-15.00 (faglig afd. – A-kasse)
Akut-telefon uden for normal åbningstid

Personlig henvendelse
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-15.00 (faglig afd.)
10.00-12.00 (A-kasse for ledige,

10.00-18.00
10.00-15.00
25 15 53 60

som skal tilmeldes AF)

FOA Samsø, Smedegade 21 - 8305 Tranebjerg - tlf. 86 59 29 60
Den 1. onsdag i hver måned
Tidspunkt
10.30-12.00
		
13.00-16.00

10.30-12.00
13.00-16.00

FOA Odder Nørregade 46 - 8300 Odder - Faglig tlf. 86 55 21 40 - A-kasse 86 55 21 47
Post sendes til FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.
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

Handicaphjælperne: Gerda Bach Andersen 86 29 21 42 - Preben Sørensen 86 25 42 47
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
Teknisk servicelederklubben/lederklubben Teknik- og Servicesektoren
Ove Mikkelsen, tlf. 40505534 • e-mail: ovm@aaks.aarhus.dk
Elevklubben Lokale 233 B - Social- og Sundhedsskolen
Oluf Palmes Allé 35 - 8200 Århus N - tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned

11.00-13.00

 aggruppeklubben Social-, og Sundheds- og Hjemmehjælpere - Christian X's
F
Vej 56-58 - 8260 Viby J. Tlf. 46 97 32 22 • e-mail: s.sosu-hjaelper@foa-aarhus.dk
Mandag-torsdag

12.00-15.00

Klubben for Dagplejere - Christian X's Vej 56-58 - 8260 Viby J. - tlf. 46 97 32 20
Mandag-torsdag, telefontid
Fredag, telefontid

9.00-14.00
9.00-12.00

Portørernes Faggruppe Christian X's Vej 56-58 - 8260 Viby J. - tlf. 86 13 24 74
Viderestilles automatisk til mobiltelefon
FOA Psykiatri Århus Skovagervej 2 - 8240 Risskov - tlf. 77 89 32 81
e-mail: jep@psykiatri.aaa.dk
8.00-15.00

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
Torsdag		

10.00-13.00
13.00-16.30

Lukket 2. torsdag i hver måned pga. bestyrelsesmøde

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling
Christian X's Vej 56-58 - 8260 Viby J. - tlf. 46 97 32 30

Træffes efter aftale
Sygehjælpernes Brancheklub Christian X's Vej 56-58 - 8260 Viby J. - tlf. 46 97 32 26
e-mail: sygehjaelperne@foa-aarhus.dk
Mandag-torsdag

9.00-15.00

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J
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