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Humor på arbejde
– se efterårets aktiviteter side 7

Spar os for det nyliberale bureaukrati
Regeringens økonomiaftaler med regioner og kommuner viser, at der er behov for en ny
politik i Danmark.
Aftalerne giver især flere penge til anlægsudgifter, og det er fint, for mange offentlige bygninger
har længe trængt til en kærlig hånd, og der er et stort behov for nye og bedre faciliteter mange
steder.
Men aftalerne indeholder for få penge til drift, så det offentlige kan løse de mange velfærds
opgaver. Regeringen henviser til, at krisetider kræver mådehold. En umiddelbart logisk kon
klusion. Men besparelser på velfærdsopgaver kan betyde flere udgifter i den sidste ende.
Investering i god genoptræning af patienter kan reducere behovet for hjælp senere hen. Og det
siger sig selv, at hvis personalet i ældreplejen og i daginstitutionerne ikke har tid til eksempelvis
at hjælpe ældre og børn på toilettet i tide – ja, så venter der blot en anden og mere tidskræ
vende opgave senere.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

Det er usandt, når regeringen påstår, at vi ikke har råd. Regeringen har uddelt milliarder til
skattelettelser og bankpakker. Og de rigeste har fået råd til flere fladskærme og firehjulstræk
kere.
Omvendt har regeringen holdt det offentlige forbrug i stramme tøjler, så kommunerne får
ondt i økonomien. Ganske vist er der investeret i den medicinske teknologi, så regionerne
nu har mulighed for at redde flere mennesker, men der er for få penge til det personale,
som skal passe de patienter, som nu kan behandles. Og alt imens at regionerne redder flere
mennesker, skal kommunerne finde penge til den hjælp, som flere og flere borgere får behov
for, hvis de er reddet til et liv som handicappet. Det er en af årsagerne til, at udgifterne på
det såkaldt specialiserede socialområde er vokset med gennemsnitligt 1 milliard kroner årligt
i de senere år.
I økonomiaftalen får kommunerne flere penge til området, men
parterne vedtager samtidig, at udgifterne på det specialiserede
socialområde ikke længere må vokse.

”

Det er usandt, når regeringen
påstår, at vi ikke har råd.

Nedskæringer andre steder
Det er en underlig vedtagelse, for man må gå ud fra, at sygehusene fortsat skal blive bedre til
at redde liv. Derfor skal kommunerne spare på hjælpen til de enkelte handicappede eller også
skal nedskæringer andre steder finansiere, at udgifterne alligevel stadig vokser.
Regeringen er selv klar over problemet, og derfor peger aftalerne på, at regioner og kommuner
selv skal finde ressourcerne til bedre service. Det skal ske ved ”produktivitetsstigninger”, ”om
prioriteringer”, ”effektiviseringer”, og det nye slagord ”afbureaukratisering.”
Her har vi nogle bud:
Afskaf ”Frit valg”, som alene på ældreområdet i Århus kostede 30 millioner kroner at ind
føre, og som hvert år koster et større millionbeløb at opretholde, som alle går til uproduktivt
bureaukrati.
Drop samarbejdet med de forgyldte privathospitaler, der forhindrer en rationel styring af sund
hedssektoren, og som også skaber et behov for et uproduktivt afregningsbureaukrati.
Men allerbedst: Drop regeringen og dens nyliberale politik, som i de sidste otte år har skabt
et helt nyt bureaukratlag, der tæller penge og ydelser og kontrollerer de, der tæller penge og
ydelser, og kontrollerer de, der kontrollerer de, der tæller …
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Husk autorisation

Deadline: torsdag den 13. august 2009

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.

Udgivelsesdato: fredag den 4. september 2009

S E K TO R E R N E S FAG 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

Åbningstid i sommerferien
• I ugerne 2732 har afdelingen åbent fra klokken 10 til 14.
Der er mulighed for at lave en personlig aftale uden for
åbningstiden.
• Odderkontoret er lukket i samme periode.
Første åbningsdag er torsdag den 13. august.
• Samsøkontoret er lukket den 1. juli og den 5. august.
Første åbningsdag efter ferielukningen er onsdag den
12. august.

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

• Akassen har lukket torsdag den 27. august 2009 i tids
rummet 10.00  13.00. Åben i tidsrummet 13.00  18.00.
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Uretfærdighed
får mig på
dupperne
Social- og sundhedssektoren
i FOA Århus ﬁk på generalforsamlingen i april en ny
sektorformand, der har mange
års faglig erfaring.

Jette Ohlsen på et medlemsmøde i Stadionhallen
i forbindelse med konflikten, foråret 2008

Jette Ohlsen fik allerede i 1976 sin første til
lidspost, og den nu 50årige sektorformand
var i mange år fællestillidsrepræsentant på
kommunehospitalet og senere på det fusione
rede Århus Sygehus.
– Uretfærdighed har altid fået mig på dupper
ne, lyder hendes egen forklaring på de mange
års faglig aktivitet.
Som et eksempel fortæller Jette Ohlsen, at
hun allerede havde svært ved at tie stille, da
hun som 17årig arbejdede på ÅrhusKalund
borgfærgerne. Arbejdspladsen var præget af
sexchikane og druk.
– Det var ikke ualmindeligt, at kaptajnerne
drak 30 øl om dagen, og de sejlede jo også
ind i molerne en gang imellem. Det var helt
urimeligt og uforsvarligt, så jeg klagede til re
deridirektøren, fortæller Jette Ohlsen, som
ikke opnåde andet, end at direktøren flyttede
hende til ÅrhusSamsøKalundborgruten.
Det var den samme følelse af uretfærdighed,
der betød, at Jette Ohlsen fik sin første tillids
post. Hun arbejdede da som ufaglært syge
hjælper på plejehjemmet Fortegården.
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– Forstanderen var utrolig grov over for folk,
han råbte og skreg. Det ville jeg ikke finde mig
i, husker Jette Ohlsen, der godt kunne råbe
igen.
Sagen endte med, at hun fik en uforbeholden
undskyldning og samtidig selv lovede at tale
pænt til forstanderen fremover. Kort efter
blev hun valgt til tillidsrepræsentant.

”Jeg er meget lidt
autoritetstro og har haft
svært ved at holde kæft”
Overlægen rasede
I 1980 tog Jette Ohlsen sygehjælperuddan
nelsen og arbejdede i de følgende år først på
Ortopædkirurgisk Hospital og senere på År
hus Kommunehospital. Overalt hvor hun blev
ansat, blev hun også tillidsrepræsentant.
– Jeg er meget lidt autoritetstro og har haft
svært ved at holde kæft. Jeg har også altid har
haft svært ved at holde det ud, når folk bare
stod og brokkede sig i skyllerummet uden at

A R B E J D E
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bruge deres utilfredshed til noget, siger hun.
På Ortopædkirurgisk var der en overlæge,
som blev rasende, hvis han opdagede enkelte
hår på patienter, der var blevet barberede, in
den de skulle opereres. Da den dengang 22
årige Jette Ohlsen en dag havde overset et hår,
var det hende, der mærkede hans vrede:
– Han råbte og skreg, så jeg stak ham en en
gangsskraber og bad ham gøre det bedre selv,
fortæller hun.
Jette Ohlsen blev derefter kaldt til samtale,
hvor hun gjorde opmærksom på, at der ikke
var nogen regler, der sagde, at hun skulle finde
sig i overlægens opførsel, og at hun i øvrigt ikke
forstod, hvorfor ledelsen accepterede den.
Kort efter blev hun tillidsrepræsentant. Jette
Ohlsens kollegaer pegede på hende, og hun
accepterede, fordi de lovede at bakke hende
op. Der var dog en periode på et årstid om
kring 1984, hvor hun var talsmand og ikke
formelt tillidsrepræsentant.
– Jeg trak mig i protest mod fagforeningen, det
daværende DKA. Både jeg og kollegaerne var
utilfredse med, at vi ikke kunne få ordentlig
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”Nu skal jeg sørge for,
at jeg kommer til kende
det kommunale område
lige så godt, som jeg
kender det regionale,
og det er da en stor og
spændende opgave”

hjælp, når vi havde brug for det. Lige meget
hvad vi kom med, så fik vi enten intet svar el
ler besked på at klare det selv, forklarer Jette
Ohlsen, der igen blev tillidsrepræsentant, da
hun vurderede, at fagforeningen kørte lidt
bedre.
I 1996 blev Jette Ohlsen fællestillidsrepræsen
tant for sygehjælperne på Århus Kommune
hospital, hvor hun da havde arbejdet og fun
geret som tillidsrepræsentant i 67 år.
– Jeg udfordrede den eksisterende fællestil
lidsrepræsentant, fordi jeg oplevede hende
som konfliktsky. Hun tog for få initiativer  der
var simpelthen for lidt handling, husker Jette
Ohlsen.

Synlig sektor
Da Jette Ohlsen blev opfordret til at stille op
som sektorformand, sagde hun først ja efter
lange overvejelser, fordi hun var glad for være
fællestillidsrepræsentant på Århus Sygehus.

– Jeg endte med at sige ja, fordi jeg mener,
at social og sundhedssektoren har brug for
at være mere synlig som sektor, siger hun og
peger blandt andet på, at sektoren skal være
oppe på tæerne, når det gælder om at udvikle
social og sundhedspersonalets uddannelser
og arbejdsopgaver.
Mange års ansættelse og faglig aktivitet i det
amtslige og regionale system har givet Jette
Ohlsen en solid ballast. De mange år på sy
gehusene betyder dog samtidig, at hun har en
stor udfordring på sektorformandsposten:
– Nu skal jeg sørge for, at jeg kommer til ken
de det kommunale område lige så godt, som
jeg kender det regionale, og det er da en stor
og spændende opgave, erklærer hun.

Flere kasketter
Tre år senere, i 1999, blev hun formand for
fællestillidsrepræsentantkollegiet, hvor samt
lige faggrupper er repræsenteret, og næstfor
mand i det centrale samarbejdsorgan HMU.
Det var noget utraditionelt, at social og sund
hedspersonalet fik denne post, der oftest er
blevet besat af en sygeplejerske. Men Jette
Ohlsen har siddet på posten, indtil hun for ny
lig trak sig, da hun var blevet sektorformand.
– Jeg tror FTFfaggrupperne har haft svært
ved at blive enige om en anden fælles kandi
dat, men også at FTF’erne har følt sig meget
godt dækket ind, vurderer hun.
Jette Ohlsen har i sit arbejde lagt vægt på, at hun
og de andre fællestillidsrepræsentanter skulle
kunne have flere forskellige kasketter på.
– Der skal være en respekt om, at man både
kan arbejde på en fælles platform og samtidig
forfølge egne mål, siger hun.
Et eksempel er, at faggrupperne i fællesskab
fik gennemført, at sikkerhedsrepræsentanter
får et løntillæg for deres indsats. Det forhin
drede ikke, at sygeplejerskerne nogenlunde
samtidig forsøgte at snuppe nogle af social og
sundhedspersonalets stillinger, hvilket Jette
Ohlsen selvfølgelig var imod.
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Jette Ohlsen var i mange år fællestillidsrepræsentant på kommune
hospitalet og senere på Århus Sygehus (Samsø Syge og Sundheds
hus, Tage Hansens Gade, P.P. Ørums Gade og Nørrebrogade).
Foto: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
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Fra mandefag til kvindefag
Oprindelig blev 51-årige Lars
Christiansen uddannet som
elektriker, senere blev han
pædagog, og i januar 2010
bliver han færdig som socialog sundhedshjælper.

Lars Christiansen har altså taget turen fra et
typisk mandefag til to typiske kvindefag, men
han har aldrig fået nogen drillende bemærk
ninger om det.
– Tværtimod. Familie og venter synes, at
det er fedt, og de ved jo også, hvorfor jeg skif
tede fag, forklarer han.
Elektrikerfaget var hårdt for Lars Christi
ansens ryg, der har en medfødt ryglidelse, og
efter kort tid måtte han opgive faget, som be
tød, at han skulle kravle rundt i krybekældre,
gå på betongulve og havde andre dårlige ar
bejdsstillinger.
Lars Christiansen var på et tidspunkt me
get aktiv som fodboldtræner i Skovbakken,
og det gav ham lyst til at arbejde med børn
og unge. I begyndelsen og midten af 90’erne
arbejdede han som løst ansat pædagogmed
hjælper i forskellige århusianske fritidshjem
og børnehaver.
– Jeg arrangerede sportsaktiviteter og fandt
også ud af, at jeg var god til at fortælle histo
rier, både de klassiske eventyr og historier jeg
selv fandt på, fortæller han.

I hans fagforening, det daværende PMF
Århus Kommune, foreslog en sagsbehand
ler Lars Christiansen at læse til pædagog. I
2002 var han færdig, og nu begyndte fem års
forgæves jagt på en fast pædagogstilling. Lars
Christiansen havde mange vikariater og var
fast tilkaldevikar flere steder, men fik aldrig
et fast job, selv om han søgte omkring 200
stillinger.

For gammel
I efteråret 2007 blev Lars Christiansen sikker
på, hvad problemet var. En SFO havde lige
ansat en kvinde på 38 år, og lederen fortalte
beklagende Lars Christiansen, at ”hun jo var
ved at være for gammel”.
– Så kunne jeg jo godt se, at det ikke var så
godt, at jeg var fyldt 49, siger han.
Kort efter blev Lars Christiansen ikke en
gang kaldt til samtale i en institution, hvor
han ellers havde et kort vikariat. I stedet blev
to yngre mænd ansat.
En god ven foreslog Lars Christiansen at
søge job på Lokalcenter Bøgeskovhus, og det
blev et vendepunkt.
– Lederen var meget positiv og sagde, at
jeg kunne få alt det arbejde jeg ville, fortæl
ler han.
Lars Christiansen blev fastansat på Bøge
skovhus 1. januar 2008. Efter et års tid op
stod lysten til at tage uddannelsen som socialog sundhedshjælper, fordi der var funktioner
Lars Christiansen ikke måtte udføre som

Jeg er 48 år, tidligere uddannet som elektriker,
men ønskede efter nogle år at skifte til andet
arbejde. Jeg blev uddannet i 2002, og har ef
terfølgende haft vikariater i børnehaver, SFO
og fritidshjem.
I er altid velkomne til at komme og snakke/
spørge.
Hilsen LARS

ufaglært. I marts 2009 startede han på So
cial- og Sundhedsskolen, hvor der er mange
udfordringer:
– Når jeg læser, kan jeg godt mærke, at jeg
ikke er 25 mere. Omvendt kan jeg bidrage
med min livserfaring. Og så har det betyd
ning, at jeg har haft pædagogik og psykologi
på pædagoguddannelsen, vurderer han.
Jobbene som social- og sundhedshjælper
og pædagog giver en dårligere løn end jobbet
som elektriker, men Lars
Christiansen
fortryder
ikke:
– Det betyder mere,
at jeg har et arbejde, som
jeg kan holde til fysisk, og
hvor jeg forholder mig
til andre mennesker. Jeg
god til at ”relatere mig”,
og det vil jeg gerne bruge,
erklærer han.

Lars Christiansen – her som
fodboldtræner i AIA-Tran
bjerg. Fritidsbeskæftigelsen
som fodboldtræner gav ham
lyst til at arbejde med børn
og unge.
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Riv ud og gem

Afdelingens medlemsaktiviteter efterår 2009
Særlige arrangementer

Velkommen
til et aktivt efterår
Har du lyst til at møde bakke
sangerinden, der tager humoren
alvorligt?
Se filmen om manden, der æder
sig igennem et bjerg af burgere?
Vide mere om finanskrisen?
Eller måske skrive bedre dansk
og matche din teenager derhjem
me i matematik?
Det er blot nogle af afdelingens
mange medlemstilbud i efteråret.
Du kan finde endnu flere på de
næste sider.
Du kan også finde aktivitetsover
sigten på afdelingens hjemme
side www.foa-aarhus.dk.
Her kan du samtidig tilmelde dig
den enkelte aktivitet.
Både hjemmesiden og afdelings
bladet vil løbende oplyse om nye
aktiviteter.

Humor på arbejde
– er der noget at grine af?
Humor er ikke nogen mirakelkur imod alle men
neskehedens problemer.
Den får hverken lønnen til at stige, eller priserne
til at falde. Men nogen gange er det nødvendigt
med humor for at overleve i hverdagen!
Og ind imellem kan den endda hjælpe os til at
få nye indsigter, komme videre og udvikles.
Karen-Marie Lillelund, bakkesangerinde
og kommunikationskonsulent argumenterer
gribende og underholdende for, at vi skal tage
humoren alvorligt.
Tirsdag 8. december 2009 kl. 19.00-20.30
hos FOA Århus
Kursus nr. A03
Tilmelding senest 27. november 2009.

Kom og
grin med!

God fornøjelse!
Med venlig hilsen
FOA Århus

Den økonomiske
krise i Danmark
Det startede tilbage i efteråret med børs- og bankkrak og dra
stiske fald i huspriserne.
I dag har krisen bredt sig til ’realøkonomien’ – dvs. til alminde
lige virksomheder og almindelige menneskers pengepung.

Byrådsvalg 17. november 2009

Hvad er krisens årsager? • Hvordan vil den udvikle sig?
Er der overhovedet noget, vi kan gøre?

Tag din ægtefælle med til et skarpt og
underholdende vælgermøde om valget til
Århus Byråd.

Oplæg ved Jan Helbak, faglig-politisk konsulent i FOA Århus.
Onsdag 21. oktober 2009 kl. 19.00-ca. 22.00

Se bladet igen den 1. november

Tilmeldingsfrist den 12. oktober 2009
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Spidskandidater fra begge fløje inviteres.
Tid og sted er endnu ikke fastlagt.

Kursus nr. A04

Å R H U S

Gammeldaws vælgermøde
med kaffe og blødt brød
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færdighede
Skriv bedre dansk
Driller ordene eller de lange tekster? Vil du blive bedre til at formulere tekster/mail til fx kolleger,
din idrætsklub, offentlige myndigheder?
Bliv gennem fif, øvelser og feedback bedre til at give dit budskab videre.
Underviser: journalist Anders Schou, kommunikationskonsulent i FOA Århus.
Undervisningen foregår over 2 aftener.
Tirsdagene 8. og 15. september 2009 kl. 19.00-21.00 hos FOA Århus.
Kursus nr. A08
Tilmelding senest 1. september 2009.
Der er plads til max. 15 deltagere på kurset.
Tilmeldingen vil foregå efter ”først til mølle-princippet”.

Find rundt i junglen af offentlige
myndigheder på nettet
Flere og flere offentlige myndigheder overgår til selvbetjeningsløsninger. Kom og lær at finde
rundt på nettet, så du hurtigt og nemt kan finde den rigtige hjemmeside for skat, boligsikring,
bilens indregistrering, børneydelser, sygesikring, nemkonto, digital signatur m.v.
Oplæg ved Iver Sparre Fischer, konsulent i Borgerservice, Århus Kommune
Mandag 30. november 2009 kl. 19.00-20.30 hos FOA Århus.
Kursus nr. A10
Tilmeldingsfrist den 16. november 2009.

IT Kurser

Tænd-sluk

Alle IT kurser foregår hos
AOF Østjylland, Søren Frichs Vej 36 A, 8230 Åbyhøj.
NB: Tilmeldingsfrist senest 1 uge før kursusstart!

– kursus for den absolutte nybegynder.
Du får indblik i, hvordan pc’en er opbygget og undervisning i, hvordan
du åbner og gemmer et dokument, skriver og redigerer i en tekst.
5 onsdage aftener • 2/9-30/9 2009 • Kl. 18.45-21.45

Kursus nr. A12
Ugekursus • 7/9 -11/9 2009 • Kl. 8.30 -11.30

Kursus nr. A13
TRIN 1
Dette kursus er henvendt til dig, der ved hvordan du tænder for PC’en
– måske fordi, du været på et ’tænd-sluk’-kursus.
På dette kursus får du indblik i, hvordan du redigerer i en tekst og
indsætter forskellige objekter fx et billede.
Ugekursus • 21/9-25/9 2009 • Kl. 8.30-11.30

Kursus nr. A14
5 mandage aftener • 5/10-9/11 2009 • Kl. 18.45-21.45

Kursus nr. A15
NB: Ingen undervisning i uge 42

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E



N U M M E R

4

·

J U L I

2 0 0 9

Riv ud og gem

er på stribe
Forældrematematik – 4 aftener
Få inspiration og redskaber til at støtte dit barn i folkeskolens matematik – og hør om den nye
holdning til matematikken. På kurset kan du fx få genopfrisket de fire regningsarter, beregning
af arealer, rumfang, omregning af brøker, decimaltal og procentregning.
Undervisningen vil foregå som klasseundervisning, men du kan også tage dit barns lærebog
med, hvis der er konkrete forespørgsler – i det omfang tiden tillader dette.
Der vil være mulighed for gruppearbejde, således I som forældre også kan støtte hinanden og
give gode råd.
Underviser: folkeskolelærer med linjefag i matematik Birgit Lyck Nielsen.
Kurset finder sted onsdagene 4., 11. 18. og 25. november 2009 kl. 19.00-21.30 hos FOA Århus.
Kursus nr. A11
Tilmeldingsfrist er 20. oktober 2009. Din ægtefælle/samlever er meget velkommen – ved tilmelding oplyses navn på denne.
Der er plads til max 14 deltagere på kurset. Tilmeldingen vil foregå efter ”først til mølle-princippet”.

Bestyrelsesansvar i fritidsklubben
Som medlem af bestyrelsen i håndboldklubben, grundejerforeningen – ja, i en forening af en
hver art – skal du kende dit ansvar. Både dine handlinger og undladelser kan få konsekvenser.
Og regnskabet er ikke kun kassererens ansvar!
Denne aften handler bl.a. om uregelmæssigheder i regnskabet, sikring mod mandatsvig, for
eningens vedtægter, skatteregler og foreningens forsikringer.
Oplæg ved kundekonsulent Torben Ø. Simonsen, Arbejdernes Landsbank.
Onsdag 7. oktober 2009 kl. 19.00-22.00 hos FOA Århus.
Kursus nr. A09
Tilmeldingsfrist den 22. september 2009.
Der max plads til 20 deltagere på kurset.
Tilmeldingen vil foregå efter ”først til mølle-princippet”.

TRIN 2
Trin 2 fortsætter, hvor Trin 1 slap og henvender sig til dig, der så no
genlunde kan bruge pc’en.
På kurset får du gennemgået de mere tekniske dele af maskinen
såsom stifinder, kontrolpanel samt skærmopsætning. Desuden vil vi
kigge en del på regnearket og dets funktioner.
Ugekursus • 19/10-23/10 2009 • Kl. 8.30-11.30

Kursus nr. A16
5 mandage aftener • 16/11-14/12 2009 • Kl. 18.45-21.45

Kursus nr. A17

INTERNET 1
På internetkurset for begyndere lærer du, hvordan du mere præcist
søger på nettet, hvordan du sender en e-mail - både med og uden
vedhæftede filer - og opretter en e-mail adresse.
2 dags kursus • 2/11 og 3/11 2009 • Kl. 8.30-15.00

Kursus nr. A19
INTERNET 2
På internetkurset for viderekomne lærer du, hvordan du sikrer dig
imod virus, hvordan du downloader og køber ind på Internettet.
2 dags kursus • 23/11 og 24/11 2009 • Kl. 8.30-15.00

TRIN 3
Her får du gennemgået brugen af database, brevflet samt brevhoved.
Derudover vil der blive brugt forskellige opgaver fra tidligere kurser
samt arbejdet med Excel, tekstopstilling ved hjælp af Skabelon.

Kursus nr. A20

5 onsdage aftener • 7/10-11/11 2009 • Kl. 18.45-21.45

POWERPOINT
Vi vil alle gerne bruge præsentationsprogrammet Powerpoint, men
kun de færreste af os kan det. Kurset gennemgår opbygningen af for
skellige former for fremvisning med brug af billeder, diagrammer etc.

Kursus nr. A18

5 mandage aftener • 31/8-28/9 2009 • Kl. 18.45-21.45

NB: Ingen undervisning i uge 42

Kursus nr. A21

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E



N U M M E R

4

·

J U L I

2 0 0 9

Riv ud og gem

FOA Cinema
”Super Size Me”
Hvad sker der, hvis man udelukkende spiser mad fra Mc
Donald’s i en måned?
Dokumentaristen Morgan Spurlock beslutter at udsætte sig
selv for eksperimentet. Mens han æder sig igennem burgerbjer
gene, stiller Spurlock skarpt på fastfood kulturen og industriens
markedsføring over for børn.
Instruktør: Morgan Spurlock.
Velkomst ved Ulla Warming, FOA Århus.
Tirsdag 29. september 2009 kl. 19.30
i biografen ’Øst for Paradis’, Paradisgade 7, Århus C.
Kursus nr. A05
Tilmelding senest 18. september 2009.

”The Navigators”
England i midten af 1990’erne. En gruppe arbejdere på en jern
banestation har netop fået besked om, at deres arbejdsplads,
British Rail, skal privatiseres. De bliver tilbudt fratrædelsesord
ning, men hvis de vil fortsætte må de søge deres eget job igen.
Nye ledere kommer til og bruger en deloghærsk strategi. For
holdet til arbejdspladsen og kollegerne bliver anstrengt og ikke
uden konsekvenser.
Instruktør: Ken Loach.
Velkomst ved Jan Nonboe, FOA Århus.
Onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.30
i biografen ’Øst for Paradis’, Paradisgade 7, Århus C.
Kursus nr. A06
Tilmelding senest 16. oktober 2009.

”Vinden der ryster kornet”
Et smukt og medrivende drama om den irske frihedskrig i
1920’erne. Damien dropper sin lovende karriere som læge og
slutter sig til sin bror, Teddy, i en farlig og voldelig kamp for Irlands
frihed. En traktat underskrives, og blodsudgydelserne kan stoppe.
Ikke alle er dog enige i, at det er frihed, de har vundet, og en de
sperat borgerkrig bryder ud. Familier, der har kæmpet side mod
side, splittes og vender sig imod hinanden. Brødrenes loyalitet
sættes på den ultimative test.

VINDER AF DE

GYLDNE PALMER
I CANNES 2006

To brødre i en kamp
på liv og død

Instruktør: Ken Loach
Velkomst ved Jan Helbak, FOA Århus.
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Riv ud og gem
Tilmelding
Denne kupon sendes til:

Hvordan
tilmeldes jeg?
Tilmelding til afdelingens
aktiviteter i efteråret
kan ske enten
via online tilmelding på
vores hjemmeside
www.foaaarhus.dk
eller ved at sende denne
blanket til FOA Århus.

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

Fagforeningen på arbejdspladsen
Overenskomst, arbejdsmiljø, tavshedspligt, sygefravær, etik og moral.
Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus gerne vil drøfte med dig
og dine kolleger – hvis I ønsker det!
Kontakt afdelingen for at aftale nærmere om emne, tid og sted.
Så laver vi et opslag, som orienterer om mødet.

Faglig eftermiddagscafé
Det kan være svært at kende sin overenskomst og holde styr på, om man
nu også får det helt rigtige i løn. Du er derfor altid velkommen i afdelingen
med spørgsmål om netop dine løn og ansættelsesforhold.
Én gang om måneden reserverer vi ekstra tid og personale og sætter særlig
fokus på disse spørgsmål. Du inviteres derfor til ’faglig eftermiddagscafé’ for
at få tjekket om dine tillæg er i orden, din anciennitet er korrekt, og om du
får det rigtige i pensionstillæg!
Og for at få svar på de andre spørgsmål, du måtte have.
Husk de nødvendige papirer fx lønseddel og ansættelsesbevis.
Medarbejdere fra FOA Århus har kaffen klar på følgende tidspunkter:
• Tirsdag d. 25. august kl. 1618 • Torsdag d. 17. september kl. 1618
• Tirsdag d. 27. oktober kl. 1618 • Torsdag d. 26. november kl. 1618
Sted: Kantinen hos FOA Århus.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Riv ud og gem
Juletræsfest for alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes
søndag den 13. december 2009 kl. 10.0013.00
hos
Århus Firma Sport, Paludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N.
Billetter kan reserveres og købes fra den 9. november
til og med den 27. november 2009.
Prisen er 40, kr. for en børnebillet, 20, kr. for en voksen.
Der kan max. købes 2 voksenbilletter pr. familie/medlem.
Læs mere 1. november i bladet
og på hjemmesiden www.foaaarhus.dk.

FOA kor
Både herre og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere erfaring
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.

NB! Nyt mødested

Koret starter op igen onsdag den 9. september 2009
kl. 19.0021.30 i sanglokalet på Gammelgårdsskolen i Åbyhøj.

Marselisløbet
Deltag i Marselisløbet 30. august.
Ta’ din FOAkollega med til Tangkrogen til en hyggelig dag med løb eller gang.
FOA Århus sørger for hygge og forplejning – i et fælles telt med LO Århus.
Tilmelding og gebyr:
Du skal selv sørge for tilmelding til løbet.
Du kan få halvdelen af gebyret refunderet ved henvendelse til FOA Århus
mod forevisning af kvittering.
Løbe t-shirt:
FOAmedlemmer, der deltager i Marselisløbet kan få en lækker løbe tshirt
med LO Århus logo.
Mail til lohk@foa.dk – og angiv størrelse (Damestørrelser: M, L, /
Herrestørrelser: XL, XXL).
Bemærk: Begrænset oplag!
Spørgsmål:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Lotte Holbech Knudsen
på tlf. 8936 6666.
Gratis adgang til koncert:
Dit startnummer giver gratis adgang til koncerten med Gnags i Tivoli Friheden
den 4. september – eller en anden dag efter dig eget valg.
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MA-REN

Arrangementer
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.

Klubberne
Faggruppeklubben
Social og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere
Tag med på tur …
Ud i det blå
Vi kører torsdag 17. september
2009 kl. 7.30 fra parkeringspladsen
ved Viby Kirke.
Hjemme igen samme sted senest
kl. 21.30.
Vi skal besøge et specielt sted i
Danmark!
• Du skal selv søge tjenestefri, evt.
A9 eller ferie (faggruppeklubben
yder ikke daglønstab).
• Der er 40 pladser (ved for mange
tilmeldinger trækkes der lod).
Tilmelding: Brug tilmeldingskuponen på denne side
Arr.nr.: B01
Tilmeldingsfrist: mandag den
10. august 2009
Deltagerne på studieturen vil få
direkte besked senest 14. august
2009.
Sygehjælpernes
Brancheklub
Studietur til Berlin
Sygehjælpernes Brancheklub arrangerer studietur til Berlin i uge 37
fra mandag den 7. til fredag den
11. september 2009.
Der besøges bl.a. hospital, ældrecenter og center for genoptræning.
Pris: 2.500 kr.
For flere oplysninger: Ring 23 34
06 03 eller se hjemmeside på www.
foa-aarhus.dk under Sygehjælpernes Brancheklub.

15% rabat på billetter til FLYING SUPERKIDS

Rundvisning på
Danish Crown
torsdag 3. september
Mødested: Viby Torv – parkeringspladsen ved kirken
Tidspunkt: Kl. 16.45 (afgang kl.
17.00 præcis)
Egen transport – mulighed for
samkørsel
Pris: 50 kr. - inkl. let anretning og
en genstand
Bindende tilmelding til Grethe
Brøndum på tlf. 3026 2673
Tilmeldingsfrist: fredag 14. august
Tilmelding sker efter ’først-til-mølle-princippet’. Der kan max. deltage
50 personer.
Husk fornuftig fodtøj.

Medlemmer af FOA og andre LOfagforeninger
kan få 15% i rabat på køb af billetter
til Flying Superkids shows denne sommer.
Køb din billet på www.flyingsuperkids.com/LO

Efterlønnere og pensionister
FOA Efterløns- og pensionistklub
i Odder
Store hygge-/legedag
Tid: tirsdag 4. august
Sammen med de tre andre LO-seniorklubber holder vi en hygge/legedag med mad og musik. Se
annonce om tilmelding og pris i
Odder Avis.
Besøg hos Erna og Henning
Tid: torsdag 6. august
Vi besøger Erna og Henning i deres
dejlige have, nyder de mange dejlige
blomster og drikker en kop kaffe.
Tilmelding senest mandag
3. august på tlf. 8654 3679 mellem
kl. 18.00 og 19.00.
Udflugt til Koldinghus
Tid og sted: torsdag 20. august
kl. 9.30 fra Spektrum.
Vi kører til Hotel Lunderskov, hvor
vi spiser. Undervejs holder vi en
kaffepause. Derefter kører vi til
Koldinghus, hvor vi får information
og nyder kaffe med kransekage,
inden vi drager hjemad.
Pris: 250 kr. for medlemmer og
300 kr. for ledsagere. Dertil kommer formiddagskaffen ved bussen,
som koster 25 kr., og som skal
bestilles ved tilmeldingen.
Tilmelding senest tirsdag
11. august til Margit Jeppesen på
tlf. 86 54 24 33 mellem kl. 18.00
og 19.00.

Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement.
BEMÆRK: Ved de fleste klubarrangementer er der angivet telefonnr. og
email, som man skal bruge ved tilmelding. Til disse klubarrangementer
kan man altså ikke bruge denne kupon.

Tilmelding
Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING
Arrangementets navn:
Arr.nr.:
Navn:

Tag med FOA Århus i Tivoli Friheden

Cpr.nr.:

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

Tlf. privat:
Tlf. arbejde:

Med kuponen fra marts-bladet (side 13) kan du
spare penge på entré og turbånd til en valgfri dag.

Kan kopieres

www.friheden.dk

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

13

N U M M E R

4

·

J U L I

 0 0 9

Demonstration på Amtsgården
De evigt tilbagevendende spareplaner har i tidens løb medført
flere protester. 18. november 2002 demonstrerede personale,
patienter og pårørendeorganisationer foran Amtsgården mod de
aktuelle nedskæringer. Der blev holdt taler, klubformanden blev
lagt i spændetrøje, og “De Splittergale” optrådte (billedet).
Billedet er hentet fra den bog, som FOA Psykiatri har udgivet i
anledning af 100 års-jubilæet 12. juni 2009.
Bogen er redigeret af pensioneret plejeassistent og fællestillids
repræsentant Bent Hvolby.

FOA Psykiatri fylder 100 år
12. juni 2009 fyldte FOA Psykiatri 100 år.
Dagen blev fejret med en reception i Vandre
salen på Psykiatrisk Hospital i Risskov med
mange gæster – bl.a. kolleger fra de nordiske
lande. Om aftenen deltog op mod 200 af
klubbens medlemmer i jubilæumsfesten
med partyorkestret Le Freak som hoved
attraktion.
De mange receptionsgæster bragte også
gaver til klubben, men klubformand Jesper
Priskorn har endnu til gode at få det højeste
ønske om mere personale opfyldt.
– Vi har længe ønsket os flere kolleger til
pleje og omsorg, så vi undgår, at alt for mange
psykiske syge afvises og risikerer at ende som
kriminelle. Og undgår at arbejdsmiljøet bliver
stadig værre. I dag betyder ressourcemanglen

faktisk, at vi mangler 7-8 personer på hver af
deling, hvis vi sammenligner os med andre
tilsvarende steder.
Han peger på, at manglen på personale
har været et problem siden begyndelsen af
1990’erne, da lokalpsykiatrien vandt indpas.
– Tidligere rummede hospitalet 1.200 pa
tienter. I dag er tallet 150. Men patienterne er
ikke blevet færre. De er nu blot i det kommu
nale system, som heller ingen penge har.
Jesper Priskorn mener, at det psykiatriske
område er et stedbarn, som politikerne helst
ikke vil putte penge i. Han er derfor glad for,
at FOA til efteråret holder en ’camp’, hvor
psykiatriens fremtid sættes til debat mellem
politikere og patientorganisationer, fagfolk og
personalerepræsentanter.

Fakta om FOA Psykiatri
FOA Psykiatri har ca. 425 medlemmer
fordelt på flere faggrupper – med plejerne
og social- og sundhedsassistenterne som
de to største grupper. Siden 1980’erne
er kønsfordelingen skiftet, og i dag ud
gør kvinderne ca. 75 procent af klubbens
medlemmer. Ud over Psykiatrisk Hos
pital og børne- og ungdoms psykiatrisk
regionscenter, som også ligger i Risskov,
dækker klubben alle regionale og kom
munale psykiatriske institutioner, centre,
dag- og aftentilbud, væresteder m.v.
Læs videre på klubbens hjemmeside
www.foa-psykiatri.dk.

Hvordan dækker det offentlige, når du rejser på ferie?
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der pr. 1. januar 2008 blev ændret på reg
lerne og gennemført en række begrænsninger og indskrænkninger i dækningen på
den offentlige rejsesygesikring (det gule sundhedskort).
I dag gælder disse regler:
Norden
Fuld dækning for udgifter til lægebehandling når man rejser i de nordiske lande.
Lægeordineret hjemtransport er stadig gratis fra Grønland og Færøerne.
Men i Island, Norge, Sverige og Finland kan man kun få dækket merudgifter til
hjemtransporten, hvis den dyrere hjemtransport ordineres af en læge.
EU og EØS-landene
I EU-landene og EØS-landene (dvs. i Schweiz og en række små europæiske stater
som Monaco og Andorra) er lægebehandlingen stadig dækket af Rejsesygesikrin
gen.
Du skal dog selv betale for hjemtransporten ved sygdom eller ulykke.
Ved dødsfald er hjemtransport dog gældende inden for det gule rejsesygesikrings
område.
Resten af verden
I resten af verden dækker den offentlige rejsesygesikring hverken behandling eller
hjemtransport.
Det gælder fx også Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Israel, Tunesien og Libanon, som
tidligere var omfattet af Rejsesygesikringen.
Undersøg om du har en rejseforsikring, der dækker dig og din familie.
Kontakt eventuel dit forsikringsselskab for at høre, om du i forvejen er dækket.
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www.nyerejseregler.dk
Her kan du se en udførlig og nærmere beskrivelse af,
hvordan reglerne er i den offentlige rejsesygesikring.
Oplysningerne har vi taget fra en artikel i næste blad,
som kommer 1. september. Her spørger vi forbundskonsulent Georg Danielsen, ALKA Forsikring om,
hvilke forsikringer man skal have, hvilke man kan
have, og hvad man skal være opmærksom på, når
man tegner forsikringer.
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Kurser for tillidsvalgte

Arbejdspladsjubilæer

Afdelingen tilbyder de tillidsvalgte en kvalificeret uddan
nelse, så man er parat til at løse de mange opgaver, der
følger med hvervet.

25 års arbejdspladsjubilæum april 2008
Social- sundhedssektoren:
1. april 2009: Social og sundhedsassistent Grethe Kristiansen,
Århus Sygehus
1. april 2009: Sygehjælper Elly Wanninger, lokalcenter Hasle
1. april 2009: Tilsynsførende assistent Vibeke Jørgensen,
Århus Krisecenter
2. april 2009: Social og sundhedsassistent Yvonne E. Bechsgaard,
lokalcenter Tranbjerg
2. april 2009: Serviceleder John Farsø Larsen, Århus sygehus
9. april 2009: Hjemmehjælper Karin Iborg Sølvstad,
lokalcenter Trøjborg/Abildgaard
12. april 2009: Hjemmehjælper Kirsten Marie Hansen,
lokalcenter Frederiksberg
16. april 2009: Social og sundhedsassistent Kirsten S. Faxner,
Hestehavehusene
21. april 2009: Social og sundhedhjælper Anna E. Thomsen,
lokalcenter Frederiksberg
22. april 2009: Sygehjælper Ida AhlmannHedegaard,
Midtbyens lokalcenter

Introduktionsdag:
Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter inviteres til en introduk
tionsdag i afdelingen. Her gives information om, hvor man
kan henvende sig, hvis der er behov for hjælp, og der gives
en introduktion til TillidsZonen.
Grundkurser:
Afdelingen tilbyder desuden tre grundkurser for tillidsrepræ
sentanter af i alt 14 dages varighed. Man får en viden, der
er til stor hjælp for at kunne løse opgaverne på arbejdsplad
sen.
Andre kurser for tillidsvalgte:
Afdelingen tilbyder desuden en række andre kurser – eks.
grunduddannelse for sikkerhedsrepræsentanter, TR som
bisidder, psykisk arbejdsmiljø, stress og stressaftalen m.v.

Pædagogisk Sektor:
24. april 2009: Dagplejer Pia Stavnsbo, Dagplejen inst. 606
25. april 2009: Dagplejer Birte Mahler, Dagplejen inst. 702

Kursustilbud til tillidsvalgte udsendes direkte til målgruppen
og kan ligeledes ses på www.tillidszonen.dk.

Teknisk Sektor:
9. april 2009: Parkeringsvagt Ingelise H. Asferg, Trafik og Veje
11. april 2009: Buschauffør Gerda Poulsen,
Busselskabet Århus Sporveje
27. april 2009: Driftleder Kurt H. Christensen,
Århus kommunale Værker

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en PenSam vejleder her på afdelingens
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 13. august 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 27. august 2009 kl. 14.00-16.00
Vejlederen vil være dig behjælpelig med oplysninger om din
pensionsordning 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

25 års arbejdspladsjubilæum maj 2009
Social- og sundhedssektor:
1. maj 2009: Social og sundhedsassistent Lone Sperling,
lokalcenter Hørgården
1. maj 2009: Beskægtigelsesvejleder Grethe Nielsen,
lokalcenter Hjortshøj  Sønderskovhus
1. maj 2009: Tilsynsførende assistent Jytte Levisen, Århus Krisecenter
8. maj 2009: Beskæftigelsesvejleder Solvejg Østergaard,
lokalcenter Hjortshøj – Sønderskov
Pædagogisk Sektor:
10. maj 2009: Dagplejer Hanne Truelse, Dagplejen inst. 804
12. maj 2009: Dagplejer Lisa Ann Christensen, Dagplejen inst. 606
15. maj 2009: Pædagogmedhjælper Anita Drastrup Andersen,
DII Løgtengården
15. maj 2009: Dagplejer Kirsten Møller Jensen, Dagplejen inst. 606
18. maj 2009: Dagplejer Pia Anette Andersen, Dagpleje inst. 804
Teknisk Sektor:
8. maj 2009: Buschauffør Jørgen Hentze, Busselskabet Århus Sporveje
40 års arbejdspladsjubilæum maj 2009
Social- og sundhedssektor:
1. maj 2009: Plejer Else Marie Rasmussen, Psykiatrisk hospital

FOA Århus ønsker alle
medlemmer en god sommer...
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Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret gaven fra afdelin
gen/sektoren til arbejdspladsjubilaren.
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.
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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
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Åbning
Onsdag 10.00-15.00 i uge 27-32:
Torsdag 10.00-18.00
Se side 3
Fredag
10.00-15.00
Akut-telefon uden for normal åbningstid:
25 15 53 60
FOA på Samsø
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned:
10.30-12.00 og 13.00-16.00
FOA i Odder
Nørregade 46, 8300 Odder
Tlf. faglig afdeling: 86 55 21 40
A-kassen: 86 55 21 47
Post sendes til FOA Århus
Åbent hver torsdag: 12.00-17.00

KLUBBER
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 Sundhedsog 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

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 4501

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 mobiltelefon
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. bestyrelsesmøde
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

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

team-hv 8738 2015 – en del af Huset Venture

Alt henvendelse til:
FOA Århus
Christian X’s Vej 5-5
0 Viby J

