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Når bogholdere digter
Mange opfatter nok budgetter som meget lidt poetiske. Budgetter består af kolde og klare fakta, hvor
kronebeløbene præcist opgør de forventede indtægter og udgifter. Men sådan er næste års budget i
Region Midtjylland ikke. Her er ikke tale om sandsynlige overslag, men om poetiske drømme.
Budgettet håber på, at Region Midtjylland senere vil få flere penge fra staten og også får lov at låne
penge. Det sker selvom regionen allerede har fået afslag på nogle lån i indenrigsministeriet og derfor
risikerer at måtte tage pengene i kassen.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

På samme måde håber politikerne på, at regionen kan spare ved at behandle flere patienter selv,
og ved at praktiserende læger ordinerer billigere medicin.. Et andet eksempel er den kollektive
trafik, hvor forligspolitikerne håber, at de kan udskyde en række besparelser fra 2010 til sommeren
2011.
Selvom politikerne er håbefulde, så har den hårdt pressede psykiatri kun fået 3 millioner kroner
mere. Pengene går til at behandle flere børn og unge på en såkaldt friklinik, hvor personalet kan
arbejde ekstra for regionen i stedet for, at personalet arbejder ekstra for private.
Initiativet er helt utilstrækkeligt, når man tænker på de massive arbejdsmiljøproblemer i psykiatrien,
der har brug for langt mere plejepersonale. Budgettet bygger på håb, og alligevel har politikerne altså
ikke fundet penge til helt nødvendige forbedringer.

Håber det bedste
I Odder er billedet det samme. Indenrigsministeriet har besluttet, at kommunen ikke må hæve skatten. Alligevel bygger næste års budget på, at Odder
får lov senere, ligesom politikerne håber, at regeringen ændrer den såkaldte
udligningsordning, så kommunen får flere penge. Selvom budgettet altså
bygger på håb, så skal alle kommunale institutioner alligevel spare.

”

Budgettet bygger på håb

Odder havde alternativer til det rene håb. Det ene var en skattestigning, hvor staten så som straf ville
snuppe 75 % af de ekstra skatteindtægter. Et andet endnu mere trist alternativ var yderligere besparelser. Regeringen har endnu hårdere fat om regionen, der slet ikke har mulighed for at opkræve
skatter, så her var politikernes eneste alternativ at pege på direkte besparelser her og nu.
I FOA Århus foretrækker vi selvfølgelig håb frem for øjeblikkelige nedskæringer, men vi frygter
alvorlige sparerunder, hvis politikernes forhåbninger ikke bliver indfriet. Det gælder i øvrigt også i
Århus, hvor politikerne håber, at uidentificerede ”effektiviseringer” kan betale en stor del af budgettets udgiftsstigninger.
Det er et symptom på regeringens politik, at budgetterne i Region Midtjylland og kommunerne bygger mere på håb end kolde kontanter. Situationen vidner om, at selv i et valgår holder regeringen
den offentlige sektor i et økonomisk jerngreb. Situationen vidner også om, at lokalpolitikere drømmer om, at der skal blæse andre vinde fra Christiansborg.
Ændringer på Christiansborg kan ske, hvis regeringen ændrer politik eller regeringen bliver skiftet
ud. Selv borgerlige lokalpolitikere må spørge sig selv: Hvilken drøm er mest realistisk?
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Ny autorisationsfrist

Næste blad

Sundhedsstyrelsen har besluttet
at social- og sundhedsassistenter
får et år mere til at sikre sig
deres autorisation. Det betyder,
at allerede uddannede socialog sundhedsassistenter nu kan søge
om autorisation helt frem til 1. oktober 2010.
Man skal benytte et ansøgningsskema
på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk.
Læs mere på www.foa-aarhus.dk

Deadline: tirsdag den 1. december 2009
Udgivelsesdato: fredag den 1. januar 2010

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 plejehjem, 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

SAMSØ-KONTORETS
ÅBNINGSTID DECEMBER 2009

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
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I stedet holder kontoret åbent
mandag 7. december
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Spar på bureaukratiet
Afbureaukratisering er blevet
det helt store valgtema op til
kommunalvalgene.
I FOA Århus synes vi, at det
er på tide, at nogen gør noget
ved snakken. Indtil videre har
vi desværre kun hørt om de
gode intentioner.
Det på trods af, at effektiviseringer faktisk skal finansiere
store dele af de kommunale
budgetter.

Vi ved kun alt for godt, hvem der kommer til
at betale regningen, hvis budgetforudsætningerne ikke holder. I FOA Århus vil vi derfor i
anledning af kommunalvalgene bidrage med
ideer til, hvordan kommuner kan spare penge, uden at det går ud over borgerne. Samtidig håber vi, at byrådsmedlemmer og kandidater forholder sig til forslagene, så FOA’s
medlemmer og andre interesserede vælgere
kan se, hvad politikerne mener.
Århus Kommune skal nemlig spare, eller
om man vil - effektivisere. Et stort flertal i
Århus Byråd har således indgået et budgetforlig, hvor såkaldte ”effektiviseringer” skal
betale en stor del af de udgiftsstigninger, som
budgettet indeholder.

Staten har aftalt med KL, Kommunernes
Landsforening, at staten skal bidrage til effektiviseringerne, og derfor skal staten i samarbejde med KL fjerne love og regler, der skaber bureaukrati i kommunerne. Borgmester
Nicolaj Wammen sidder i KL’s bestyrelse og
må her udnytte sin indflydelse, når han nu
har et budget, der i så høj grad bygger på effektiviseringer.
Vi vil foreslå borgmesteren, at han kræver
frit valg for kommunerne, når det gælder frit
valg. De såkaldte frit valgs ordninger kræver
nemlig et stort bureaukrati, som skal administrere ordningerne. Kommunerne bør derfor
frit kunne vælge, om de vil bruge ressourcer
på disse ordninger eller hellere vil bruge pengene på børn, unge, ældre og syge.
Samtidig bør staten opgive kravet om, at
kommunerne skal udbyde en bestemt procentdel af sine opgaver. Et udbud er en omfattende procedure, og det har ofte vist sig, at
udbudsforretninger er underskudsforretninger. Derfor bør kommunerne frit kunne vælge i hvilket omfang, de vil satse på udbud.

Gør det selv
Men Århus Kommune behøver ikke at vente
på, at regeringen fjerner bureaukratiske åg
fra kommunernes skuldre. Der er flere initiativer, som Århus Kommune kan tage fat
på her og nu.
Kommunen bør gennemgå alle forvaltningernes dokumentationskrav til institutionerne
med en tættekam og fjerne alt, der ikke er
strengt nødvendigt eller skyldes lovkrav. Ofte
er dokumentationskravene udtryk for en urimelig mistillid til personalet og de brugere,
som i forældreråd, daginstitutionsbestyrelser,
skolebestyrelser, lokalcentrenes brugerråd og
pårørenderåd løbende følger udviklingen.
Tillid til borgere og personale bør være et
bærende kommunalt princip – ikke tidskrævende kontrol.
Et andet oplagt sparemål er eksterne konsulenter, der koster en formue. Vi foreslår,
at Århus Kommune centralt beslutter, at forvaltningerne og kommunale virksomheder
ikke må bruge eksterne konsulenter. Ofte
udvikler konsulentfirmaerne reelt blot argumenter til chefer og politikere, der skal træffe
upopulære beslutninger, og det bør kommunekassen ikke betale. Politikere og chefer
bør kunne tale for sig selv.
Andre gange skal konsulenterne indhente
oplysninger, som kommunen kunne få billi-
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gere ved at spørge de forskellige typer brugerråd og personalet. Derfor bør kommunen
også opfordre ansatte og borgere til at komme med både positiv og negativ kritik af de
kommunale velfærdsydelser. De ansatte må
aldrig føle, at deres ytringsfrihed er truet, for
de ansatte ved, hvor velfærden skranter. Borgerne har krav på, at de ansatte deler deres
viden, og kommunalpolitikerne kan med fordel inddrage denne viden i de beslutninger,
der skal træffes.
Kommunen kan også spare mange penge,
hvis den dropper de forskellige økonomiske
styringssystemer, som en hastigt voksende
skare af regnedrenge udvikler, administrerer og kontrollerer. Systemerne sluger også
en masse ressourcer ude på institutionerne,
hvor varme hænder bliver tvunget til at skrive
tal og sætte krydser i regneark. Samtidig er
regnedrengenes systemer overflødige, fordi
de aldrig kan afspejle den komplicerede virkelighed i velfærdsfagene. Hvordan skal en
pædagogmedhjælper angive den værdi et
kram repræsenterer for et ulykkeligt barn?
Og hvordan skal en SOSU-hjælper indtaste
den tålmodige overtalelse, som lokkede en
dement kvinde i bad? Virkelighedens velfærd
ville intet miste, hvis de fleste regnedrenge og
deres systemer blev sparet væk.
Århus Kommunes pressearbejde er et andet oplagt sparemål. Århus Kommune har i
dag 36 pressemedarbejdere ansat, mens der
blot var en enkelt ansat, da Thorkild Simonsen var borgmester. Vi foreslår, at Århus
Kommunes pressemedarbejdernormering
reduceres til et absolut minimum. I en økonomisk krisetid har skatteborgerne ikke råd
til, at 36 pressemedarbejdere får løn for at
skønmale den kommunale service overfor
de samme skatteborgere. Den kommunale
service må og skal tale for sig selv.

Svar udbedes
Begrebet effektiviseringer har alt for ofte
betydet, at de ansatte skulle løbe hurtigere,
mens borgerne fik en dårligere service. Derfor har vi bange anelser, når næste års budget
bygger på effektiviseringer i så høj grad, som
det er tilfældet.
FOA Århus’ forslag til effektiviseringer
vil imidlertid ikke skade den kommunale
service overfor borgerne eller de ansattes arbejdsforhold. Forslagene handler alle om, at
kommunen skal bruge færre penge på kontrol, så der er flere ressourcer til at opfylde
borgernes behov.
Århus Kommune skal ikke bruge penge på
at kontrollere nyhedsstrømmen, den kærlige
omsorg, informationer fra borgere og perso-

nale eller sine egne politikeres argumenter.
Kommunen skal koncentrere sig om at hjælpe børnene, de ældre, de syge og andre svage
grupper, og det kan kommunen kun gøre,
hvis personalet får mere tid til at koncentrere
sig om borgerne.
Kommunalvalget handler jo om, hvad der
i de kommende år skal ske i Århus Kommune. Derfor bør vælgerne vide, hvordan
politikerne vil gennemføre de effektiviseringer, som politikerne har besluttet skal betale
en stor del af udgiftsstigningerne. I den sammenhæng vil det være interessant at vide,
hvad politikerne mener om FOA Århus’ forslag, og derfor er dette indlæg også sendt til
byrådspolitikerne og i en kortere form til de
lokale medier.

Ældrerådsvalg i Århus
I december skal der vælges et nyt ældreråd i Århus Kommune for de kommende
fire år.
Ældrerådsvalget er et brevstemmevalg. I begyndelsen af december udsender
kommunen en valgavis, hvor kandidaterne præsenterer sig, samt stemmeseddel
og returkuvert. Stemmesedlen skal returneres, så den er kommunen i hænde
fredag den 11. december.
Alle borgere i Århus Kommune over 60 år har stemmeret og er valgbare til
Ældrerådet. Ældrerådet består af 15 medlemmer. De 15 der får flest stemmer er
valgt, mens de næste 15 er suppleanter.
Det nye Ældreråd tiltræder den 1. januar 2009.
Du kan læse mere om Ældrerådet i Århus Kommune på ældrerådets egen hjemmeside: www.aeldreraadaarhus.dk.
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– også et FOA-job

Vi gik bare i gang
– Min far er dement. Før han
kom på plejehjem var kolonihaven hans domæne. Her
kunne han bruge sin krop og få
sine sanser stimuleret. Derfor
lå ideen om en kolonihave for
demente lige for.

Sådan forklarer Conny Flensborg, hvorfor
hun søgte orlov fra sit job og gik i gang med
at opbygge ”Oasen” – et tilbud til demente i
Århus om at opleve lys og luft og fællesskab i
en god gammeldags kolonihave.
Før ”Oasen” arbejdede Conny Flensborg
igennem 34 år på samme plejehjem - først
som sygehjælper og siden som social- og
sundhedsassistent. Faderens sygdom skærpede hendes interesse for demens. Igennem
ni år fungerede hun som daglig leder af demensafsnittet på plejehjemmet og tog også en
diplomuddannelse med fokus på demens.

Tanken om ”Oasen”
Desuden blev hun formand for den østjyske
afdeling af Alzheimerforeningen, som arbejder for bedre vilkår for demente og deres pårørende. Det var i foreningens bestyrelse, at
hun lancerede tanken om ”Oasen”.
– Alt ville have været meget nemmere, hvis
vi dengang havde vidst, hvordan gjorde, griner Conny Flensborg. – Vi gik bare i gang.
Vi lånte en bog om fondsansøgninger på biblioteket og udsendte et væld af ansøgninger.
Desuden skulle der tages kontakt til kommunen og andre samarbejdspartnere, projektet
skulle beskrives, og en kolonihave skulle købes. Det gjaldt om at få den rette beliggenhed
til den rigtige pris.

I dag er hun godt tilfreds med huset. Desuden kan ”vand, sæbe og maling gøre underværker”. Hun kunne dog godt tænke sig,
at der blev lagt el ind; hun har nemlig været
nødt til at købe en generator for at få støvsuget.

Frivillige hjælper til
Conny Flensborg er ansat som projektets
daglige leder og laver – kort sagt – ”alt”. Hun
fungerer bl.a. som værtinde og samtalepartner og organiserer madlavning og rengøring,
vedligeholdelse og havearbejde. Frivillige fra
Alzheimerforeningen hjælper til både i den
daglige åbningstid og ved særlige arrangementer som fx sommerfesten og en 3-dages
tur til Feriebyen i Grenå. Desuden tager et
bestyrelsesmedlem på efterløn sig af administration og regnskab.
”Oasen” har haft langt flere besøgende,
end Conny Flensborg havde turdet håbe:
– Vi har været meget opsøgende for at få
fat i folk. Vi har skrevet breve og uddelt brochurer. Men først og fremmest er det mund
til mund-metoden, der virker.
Hun håber at kunne samle brugere og pårørende hver 14. dag i vinterhalvåret – i haven eller et andet sted. ”Oasen” holder igen
daglig åbent fra 1. april 2010.

Kolonihaven ”Oasen”
Kolonihaven ”Oasen” er et tilbud til demente borgere i
Århus Kommune. Tilbuddet retter sig især til hjemme
boende demente og deres pårørende, der måske har brug
for et frirum. Men ”Oasen” er også et tilbud til dagcentre
og plejeboliger, hvorfra der kan laves udflugter til haven.
Formålet med ”Oasen” er at give demente mulighed for at
få styrket livskvaliteten gennem friluftsliv og fællesskab i
og omkring en kolonihave.
I haven kan man gøre, hvad man har lyst til: slå græs, gra
ve, så, spise frugt, plukke blomster, få en øl, drikke kaffe
– eller bare nyde livet, slappe af eller tage solbad.
Projektet, som foreløbigt er for to år, er etableret i et sam
arbejde mellem Alzheimerforeningen, Friluftsrådet og
Afdelingen for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune.
Projektet støttes desuden af bl.a. Lionsklubberne og Dan
ske Bank.
”Oasen” ligger på Rosenstien 15 i Haveforeningen af 1934
på Rugholmvej i Viby.
Fra 1. november 2009 til 1. april 2010 har haven kun åbent
på udvalgte dage. Daglig leder Conny Flensborg kan træf
fes på tlf. 2872 5108 eller 2467 8240.
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– også et FOA-job

Balancen skal holdes
– Det er et spørgsmål om balance. Om at lade sig påvirke
tilpas meget og samtidig holde
hovedet koldt.

engagement: Skal en bruger have hjælp, eller skal vi holde os væk? Hvad kan brugeren
selv klare, hvad skal vi gøre? Og kan jeg selv
klare opgaven, eller skal jeg bede mine kolleger om hjælp?

Arbejder ofte alene

Sådan siger Britt Graabæk i denne samtale
om sit arbejde som bostøttemedarbejder på
Lokalpsykiatriens Center Nord. Bostøtteenheden yder hjælp-til-selvhjælp med henblik
på at udvikle den sindslidendes sociale og
psykiske færdigheder.
– Du skal selvfølgelig bruge din professionelle tilgang til at finde den rette balance i dit

Britt Graabæk uddannede sig først til socialog sundhedshjælper og senere til social- og
sundhedsassistent. Efter syv år på Psykiatrisk
Hospital søgte hun i 2001 et vikariat i Lokalpsykiatrien.
– Den store forskel er, at du i Lokalpsykiatrien arbejder meget alene. På hospitalet
kunne vi her-og-nu vende tingene med kollegerne. I Bostøttearbejdet står man ofte alene
ude hos brugeren med en problemstilling, og
der kan godt gå noget tid, inden du får den
vendt med en kollega.
– Fx kan du stå i en situation, hvor du skal
vurdere, om en bruger bliver ”velbehandlet”.
Om brugerens situation er tilstrækkelig positiv til, at hjælpen skal holde op; eller omvendt
tilstrækkelig sårbar til, at brugeren er berettiget til yderligere hjælp.
– Igen er det balancen, der er så vigtig. Du
kan risikere at gå for længe med en problemstilling. Derfor er det vigtigt med vores ugentlige
teammøder og den obligatoriske supervision
hver anden uge, forklarer Britt Graabæk.

Evnen til at sige nej
Men også af andre grunde er det vigtigt med
jævnlig sparring:
– Vi har faste rammer med en arbejdstid
fra 8 til 16 på ugens fem hverdage. Inden for
disse rammer skal du selv tilrettelægge din arbejdsdag, og du kan hurtigt booke for hårdt
op. Du skal derfor have evnen til at trække
grænsen det rette sted, bemærker hun.
I bostøtteenheden på Lokalpsykiatriens
Center Nord er ansat forskellige faggrupper;
alle med en sundhedsfaglig grunduddannelse, som bringes i spil i den fælles hverdag.
Britt Graabæk synes, at hun som social- og
sundhedsassistent matcher bredden i bostøttens arbejde:
– Du skal knytte an til brugeren på en
måde, som kan hjælpe denne på vej til bedre
livskvalitet. Du skal fungere som kontaktformidler til institutioner og eksperter. Og du
skal ikke være bange for at deltage i en oprydning, at følge med brugeren til læge eller
hvad der nu måtte være behov for.
For at opkvalificere med den nødvendige
viden tilbydes medarbejderne i Bostøtteenheden en række kurser, lige som man skal
forvente løbende at supplere sin faglige viden
fx via nettet.

Bostøtten under Lokalpsykiatrien
i Århus Kommune
Lokalpsykiatrien
–  er et tilbud til personer mellem 18 og 67 år med
psykiske problemer;
–  yder en samlet socialpsykiatrisk indsats bl.a.
med opsøgende arbejde, støtte til beboere i
eget hjem og i kommunalt bofællesskab;
–  inddeles i fire centre: Centrum i Kannikegade,
Nord på Børglumvej, Syd på Skanderborgvej og
Vest på Hermodsvej;
Lokalpsykiatrien tilbyder bostøtte til personer, som
har behov for hjælp-til-selvhjælp for at kunne leve
et selvstændigt liv i egen bolig. Det kan bl.a. være
støtte til, at personen kan
–  udvikle sociale og psykiske færdigheder,
–  etablere og vedligeholde kontakt til familie og
venner,
–  deltage i fritidsaktiviteter, arbejde og undervis
ning,
–  overholde aftaler og deltage i arrangementer
–  udføre hverdagens praktiske gøremål.
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Rådmand
Dorthe Laustsen
SF

Borgmester
Nicolai Wammen
Socialdemokraterne

Rådmand
Gert Bjerregaard
Venstre

Byrådsmedlem
Marc Perera Christensen
Konservative

Gammeldaws valgmøde gav valgkampen

”Et ordentligt kick-off”
- Tak for en forrygende debat.
Der har været mange kritiske
spørgsmål. Det har givet os
lejlighed til at vise forskellen
på de forskellige partier.
Tak for et ordentligt kick-off på
valgkampen.

Sådan lød ordene fra den konservative
spidskandidat til Århus Byråd, Marc Perera
Christensen, da han afsluttede debatten på
det ’gammeldaws valgmøde’ tirsdag den 6.
oktober i FOA Århus. Borgmester Nicolai
Wammen, Socialdemokraterne, rådmand
Gert Bjerregaard, Venstre, rådmand Dorthe
Laustsen, SF samt Marc Perera Christensen
indledte mødet og debatterede senere med
hinanden og ikke mindst med ’salen’.
Op mod 50 veloplagte medlemmer var
mødt frem. Resultatet blev et skarpt og underholdende valgmøde. Et møde, hvor kandidaterne fik tid til at folde deres synspunkter
ud, og tilhørerne mulighed for at stille nærgående spørgsmål. Mange emner blev berørt
– bl.a. skat, miljø, kollektiv transport, skoler
og psykiatri. Og den ny overenskomst på
handicapmedhjælper-området, som ingen af
kommunalpolitikerne kendte til. Det kommer de til nu, lovede Kirsten Normann Andersen, formand for FOA Århus.
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Slip kreativitet og tillid løs

Arbejdspresset må mildnes

Borgmester Nicolai Wammen startede med
at notere, at der ikke længere er et kæmpehul
i kassen. Tværtimod er der nu orden i kommunens økonomi.
– Vi har ikke råd til, at sætte skatterne ned,
fordi vi har brug for pengene til velfærd, slog
borgmesteren fast. Han pegede selv på ældreog skoleområderne som de to topprioriteter.
Regering og folketing må gerne afskaffe
bureaukrati. Men vi kan også gøre det bedre
selv. Vi kan effektivisere, når det sker i et
samarbejde med medarbejderne.
– Vi har nogle superengagerede medarbejdere, som leverer en fantastisk indsats. Hvordan kan vi slippe kreativiteten og tilliden løs?,
spurgte Nicolai Wammen.

Dorthe Laustsen nævnte en række punkter,
som SF vil arbejde for i den kommende byrådsperiode. Bl.a. skal der ansættes flere i
ældreplejen.
– Personalet slider hårdt i det. De er ofte
ude i pressede arbejdssituationer, som må
mildnes i den udstrækning, det overhovedet
kan lade sig gøre, slog hun fast.
Der skal også mere fokus på maden i ældreplejen – den skal være god, nærende og
velsmagende.
– I dag har vi mange ældre, der er underernærede. Det fortæller tilsynet os. Det dur
ikke. De ældre skal have den rigtige kost,
mente hun.
På børneområdet ønskede Dorthe Laustsen, at modulpasningen fjernes.

’Vækst, velfærd og valgfrihed’
– Selv eksperter mener, at der aldrig har været gennemført så meget venstrepolitik som i
denne valgperiode, mente Gert Bjerregaard.
Det er en rigtig god melding, når statsministeren vil begrænse bureaukratiet for de offentligt ansatte. Medarbejderne skal have frihed til at yde deres bedste. Og færre regler vil
netop styrke deres trivsel og arbejdsglæde.
– I Venstre sætter vi mennesket frem for
systemet og ønsker derfor størst mulig valgfrihed for den enkelte, understregede Gert
Bjerregaard. Fx hænger et trygt og værdigt
ældreliv netop sammen med retten til forskellighed. Og derfor er Venstres valgslogan
også ’vækst, velfærd og valgfrihed’.
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Væk fra ligemageriet
Marc Perera Christensen så helt anderledes
på det:
– Jeg glæder mig til at få børn og ser frem
til modulpasning. Jeg er glad for ordningen
og også glad for, at den gav besparelser.
Han understregede behovet for forskellighed i børnepasningen bl.a. ved en stærk
dagpleje og gode faglige miljøer omkring dagtilbuddene.
– Vi kan fremover ikke opretholde den
nuværende ældrepleje med det stigende antal ældre. Derfor skal vi væk fra ligemageriet
og frem mod tilkøbsydelser, sagde Marc Perera Christensen.
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– Som borger må man selv kunne bestemme, hvem der skal ind i ens eget hjem, slog
han fast som argument for et frit valg mellem
privat og offentlig ældrepleje.

Uenighed om udlicitering
– Hvad er jeres planer for udlicitering efter
valget?, ønskede Villy Isaksen at få at vide.

Jette Ohlsen

Kirsten Normann Andersen

Villy Isaksen

Nicolai Wammen: Der er nogle udbud
i gang, men der er ikke nogen grund til at
sætte ny privatisering og udlicitering i gang.
Vil hellere samarbejde med medarbejderne
om at gøre hverdagen lettere.
Dorthe Laustsen: Nej til udlicitering.
Fx er pedelområdet gået dårligt. Kommunen
må finde ud af, om den overhovedet sparer
penge ved udbud.
Gert Bjerregaard: Hvis udbud kan frigive penge til velfærd, så skal det vælges. Tidligere udbud har jo netop været for at undgå
nedskæringer. Men udlicitering bør tilrettelægges af en særlig afdeling i kommunen.

Gert Bjerregaards holdning lå i forlængelse: Bureaukratiske regler, der ikke er til
gavn for valgfriheden, skal fjernes. Mente at
visitation er godt, men at det også nogle gange
kammer over.
– Dorthe må lytte til de signaler, som I
sender til hende, mente han med henvisning
til Dorthe Laustsen, som jo er rådmand med
ansvar for ældreområdet.
Han mente desuden, at der kan ske en
”værditilvækst” ud i de yderste led i Sundhed
og Omsorg, hvis organiseringen ses efter i
sømmene. Og så kan man måske klare sig
for den sum penge, der er.
Nicolai Wammen forholdte sig til spørgsmålet om visitation, som han mente kunne
forbedres - noget måske gennem lovændringer, noget kan vi selv gøre.
– Vi skal i højere grad bruge de folk, der
hver eneste dag besøger de ældre! Vi har
knalddygtige medarbejdere, som møder op
på arbejde, fordi de føler, at de gør en forskel. De kommer jo ikke pga. lønnen!
For den bemærkning høstede han aftenens
største bifald.

Lis Udengaard Rasmussen

Susanne Ladefoged

Marc Perera Christensen: Vil gerne
udlicitering. Udbud er et middel, som kan
fortælle os, om vi gør det godt nok i kommunen. Men udlicitering lykkes kun, hvis
udbudsmaterialet er godt.

Bureaukrati og frit valg
Flere af mødedeltagerne rejste spørgsmål om
frit valg og afbureaukratisering, bl.a. Lis Udengaard Rasmussen, Jette Ohlsen, Susanne Ladefoged og Kirsten Normann Andersen.
Dorthe Laustsen gav det meget korte svar:
Frit valg bør afskaffes! Var desuden enig i, at
der bør sættes ind med en særlig uddannelsesindsats over for de mange timelønnede på
frit valgs-området – og i øvrigt også på daginstitutionsområdet.
– Jeg vil det frie valg i forhold til skoler,
institutioner og ældrepleje. Så må vi finde ud
af, hvordan vi gør det bedst muligt,
mente Marc Perera Christensen.
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Stort arrangement på Social- og sundhedsskolen
lørdag 7. november:

Kunst til fordel for Reden
Lørdag d. 7. november bliver en spændende
dag på Social- og sundhedsskolen. Fra kl. 13
og frem til kl. 18 vil der blive spillet musik,
holdt taler og solgt billedkunst til fordel for
’Reden Århus’ – et rådgivnings- og værested
for kvinder (se boks). Arrangementet er
åbent for alle. Blandt talerne er leder af Reden, Joan Fisker Hougaard og formand for
FOA Århus, Kirsten Normann Andersen.
Bag arrangementet står ’Foreningen af
kunstnere mod social skævhed’. Foreningen
støtter frivillige projekter og tiltag, der retter
sig mod børn, unge og voksne, som måske
står uden hjem eller andre basale fornødenheder som tryghed, stabilitet og sikkerhed.
- Vi ønsker at støtte de mennesker, der
befinder sig uden for de privilegier, som de
fleste af os andre anser for at være selvfølgeligheder, forklarer bestyrelsesmedlem Rikke
Roger Reif om baggrunden for foreningen.
Arrangementet på Social- og sundhedsskolen til fordel for Reden kan lade sig gøre,
fordi skolens leder Leo F. Hansen beredvilligt har stillet lokaler til rådighed.
- Vi er meget afhængige af folks støtte. Men
Reden gør også et godt stykke arbejde, som
mange gerne vil støtte op om, siger Rikke
Roger Reif, som da også tror på et stort fremmøde til arrangementet.
Foreningen har oprettet en hjemmeside,
hvor man kan se de værker, som de 30 kunst-

nere har doneret til salg ved arrangementet
den 7. november.
Klik ind på www.kunstneremodsocialskaevhed.dk

Rikke Roger Reif – fra ’Kunstnere mod social
skævhed’ og kunstneren bag dette blads forside

Kunstnere mod social skævhed afholder åbent støttearrangement for ’Reden Århus’
Lørdag 7. november kl. 13-18
Århus Social- og sundhedsskole,
Olof Palmes Allé 35, Århus N

Hvad er Reden Århus?
Reden Århus er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder. Redens brugere er kvinder, som på forskellig måde er havnet i en svær livssituation – ofte forbundet med misbrug
og prostitution.
I Reden er der plads til forskellighed og fokus på samvær og omsorg.

Reden tilbyder:
•Omsorg og samtale
•Udlevering af sprøjter og kanyler, kondomer og glidecreme
•Samvær, et bad, tøjvask, gratis måltider, kaffe, frugt m.m.
•Rådgivning i forhold til sociale problemstillinger
•Medarbejdere som bisiddere til møder med offentlige myndigheder
•Besøg på hospitaler, i behandling, i fængsel eller eget hjem
•En seng at sove i om natten
•Ture ud af huset
Reden findes på adressen Sjællandsgade 6 og holder åbent alle dage fra kl. 11.00 til 23.00.
Nat-Reden holder åbent alle nætter fra kl. 23.15 til 08.45.
Reden Århus er en institution under KFUK’s Sociale Arbejde og har i dag 12 fastansatte
medarbejdere samt et stort korps af faste vikarer og frivillige.
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Kunstplakat til medlemmer af FOA Århus
Medlemmer af FOA Århus tilbydes gratis denne meget ﬂotte kunstplakat. Plakaten er en reproduktion af et akrylmaleri, malet af Gitte Nielsen. Det originale maleri sælges sammen med andre
kunstneres malerier og billeder til fordel for ’Reden’. Det sker lørdag den 7. november på Socialog sundhedsskolen.
Gitte Nielsen er med i ’Kunstnere mod social skævhed’. Hun er oprindelig uddannet dekoratør og
har tegnet og malet i mange år. Hun maler med akryl, både med pensel og spartel, men også tit
med fingrene, der jo – som hun siger - ”er lige ved hånden”.
Gitte Nielsen maler ofte i fri fantasi men maler også mange billeder efter foto.
Billedet på kunstplakaten er lavet med spartel i mange lag og med mange farver. Øverst er lagt
den sorte tuschtegning.
Se ﬂere af Gitte Nielsens værker på www.123hjemmeside.dk/gittenielsen.
Plakaten måler 60x80 cm og kan fra mandag den 2. november hentes i FOA Århus, Christians X’s
Vej 56-58 (se bladets bagside for åbningstider). Plakaten udleveres i et beskyttende paprør.

Gitte Nielsen
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FOA-pige tjekker temperaturen
på den internationale ligestilling
– Det var en stor oplevelse at
møde kvinder fra vidt forskellige lande og erfare, at vi har et
fællesskab på tværs af grænser, selv om vores levevilkår er
meget forskellige. Det handler
om et liv med arbejde, børn og
mænd - og en dagligdag, der
skal fungere.
Sådan siger Dorte Pedersen efter tre ugers
ophold på Den nordiske Folkehøjskole i
Geneve – også kaldet ’Geneveskolen’. Dorte
Pedersen har indtil for nylig arbejdet som
pædagogmedhjælper og været FOA Ungdoms repræsentant i afdelingens bestyrelse.
Efter indstilling fra FOA Ungdom var hun så
heldig tidligere på året at få plads på dette års
kursus på skolen i Geneve.
Den nordiske Folkehøjskole giver hvert år
et antal faglige aktive mulighed for at få kendskab til internationalt fagligt arbejde. Kurset
varer i alt fire uger – plus forberedelse - og
bliver afholdt i Sverige og i Geneve. Kurset
tager udgangspunkt i arbejdet i ILO (Den
Internationale Arbejdsorganisation), som er
FN’s organ i arbejdsmarkedsspørgsmål og
har hjemme i Geneve. Kursisterne følger organisationens årlige arbejdskonference, der
finder sted under opholdet.
– Jeg dannede en arbejdsgruppe med to

Fra ILO’s årlige konference i Geneve

kvinder fra Norge og en fra Island. Under
de fire dages introduktionskursus i Sverige i
marts lagde vi os fast på at arbejde med kønnenes ligestilling, fortæller Dorte Pedersen.

’Kønslinser’ på alt
Opholdet i Geneve var præget af forelæsninger om organisatoriske og politiske emner.
Aftenerne blev brugt sammen med de andre
kursister.
– Vi sad længe og reflekterede over dagens begivenheder og diskuterede de mange
spændende mennesker og emner, som vi var
blevet introduceret til i dagens løb, beretter
Dorte Pedersen. - Det var meget inspirerende og lærerigt at se og høre taler og debatter
på ILO-konferencen, at overvære forskellige
komitemøder og interviewe en række delegerede og ansatte i ILO.
En af disse var nordmanden Geir Tonstol,
som arbejder på ILO’s ligestillingskontor
– ’Bureau of Gender’. Han kunne fortælle
om to konkrete værktøjer:
• Gender Audit – til analyse og evaluering af
ligestilling i en organisation
• Mainstreaming – tager sit udgangspunkt i,
at det, vi til daglig oplever som det normale, ikke nødvendigvis er kønsneutralt.
Konklusionen er, at ligestillingen skal være
en naturlig del af alt, vi diskuterer og laver
regler om i samfundet.
– Jeg har i hvert fald lært, at der skal være
’kønslinser’ på alt vores faglige arbejde, un-

derstreger Dorte Pedersen. - Der skal være
en handlingsplan for ligestilling internt i fagbevægelsen, i forhold til overenskomster og
aftaler med arbejdsgiverne og i det politiske
lovgivningsarbejde.

Investering i fremtiden
’Gruppen af arbejdstagere’ på ILO-konferencen – dvs. delegerede fra lønmodtagerorganisationer – forsøgte at få ligestilling på dagsordenen i den vigtige komite, som behandler
den økonomiske krise.
– Som enhver anden krise åbner også finanskrisen op for nye muligheder og alternativer til det, vi plejer at gøre. Lad os benytte
os af det. For gør vi ikke noget nyt, så bliver
ligestillingen et af de første ofre for krisen,
fortæller Dorte Pedersen om baggrunden
herfor.
Hun håber, at FOA vil investere ”i fremtidens stærke fagforening” ved også næste år at
sende en eller to kursister til skolen i Geneve.
Det vil opkvalificere flere unge i deres faglige
arbejde og give input til de politiske diskussioner blandt de unge medlemmer.
– Jeg føler i alt fald, at Geneveskolen har
været rigtig god for mig og vil arbejde for, at
det smitter af på mit faglige arbejde i FOA,
slutter Dorte Pedersen.
Dorte Pedersen er netop tiltrådt en stilling
som ungdomskonsulent i forbundet. Hun
kommer gerne ud og fortæller mere om opholdet på Geneveskolen – kontakt dorp@foa.dk.

Det håber jeg at få lært
– Jeg ærgrer mig kun over, at
min mand har meldt sig ud af
FOA. Havde han ikke gjort det,
kunne vi jo have fulgtes ad på
kursus.

Agnetha Pedersen viser her sin fagforeningsbog,
som hun har haft siden 1951.

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.

Århus afdeling
Humor på arbejde
– er der noget at grine af?
Karen-Marie Lillelund, bakkesangerinde og kommunikationskonsulent
Tid: Tirsdag 8. december kl. 19.00
(-20.30)
Sted: FOA Århus
Tilmeldingsfrist: Fredag 27. november 2009
Arr.nr.: A03
Underholdende argumenter for, at
humoren skal tages alvorligt.
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Det siger den snart 82årige Agnetha Pedersen, som vi møder en onsdag i september på
AOF’s uddannelsescenter på Søren Frichsvej
i Åbyhøj. Sammen med en halv snes andre
kursister er hun godt i gang på IT-kurset,
’Trin 1’ – i færd med at redigere tekster og
indsætte forskellige objekter i wordfiler.
For over 10 år siden gik Agnetha Pedersen
på edb-kursus men fik altså lyst til at prøve
igen:
– Nu vil jeg nemlig gerne lære at sætte billeder ind, siger hun og forklarer hvorfor: - Én
gang om måneden holder vi ældrefest på
lokalcentret. Der deltager 60-80 mennesker,
og vi er en kreds på 5-7 personer, der arrangerer. Sammen med min mand trykker jeg
sange til festen, og jeg vil derfor gerne pryde
dem med en tegning eller et billede. Det håber jeg at få lært på kurset her.
Agnetha Pedersen blev medlem af Husligt
Arbejder Forbund – én af forløberne til FOA
– efter, at hun i 1951 fik fast job som husassistent på Århus Kommunehospital. Hun
forblev ansat på hospitalet i 45 år og opnåede
derfor både 25 og 40 års jubilæum.
Agnetha Pedersen er mor til en datter og
har to børnebørn og tre oldebørn. I dag bor
hun i Tranbjerg med sin mand, som er tidligere buschauffør. Hun er ikke kun aktiv i

Find rundt i junglen af offentlige
myndigheder på nettet
Iver Sparre Fischer, konsulent i
Borgerservice, Århus Kommune
Tid: Mandag 30. november kl.
19.00(-20.30)
Sted: FOA Århus
Tilmeldingsfrist: Mandag 16.
november
Arr.nr.: A10
Lær at finde den rigtige hjemmeside for skat, boligsikring, bilens
indregistrering, børneydelser,
sygesikring, nemkonto, m.v.

forbindelse med festerne men fx også i forbindelse med søndagsbanko på Tranbjerg
Lokalcenter.
Der er opgaver med at pakke gaver ind,
pynte lagkager, hænge plakater op på de nærliggende lokalcentre – og så altså lave sange
til festerne. Sange, der fremover nok vil være
pyntet med både tegninger og billeder.

IT Kursus: Internet 2
Tid: 2 dags-kursus: Mandag 23.
november og tirsdag 24. november
kl. 8.30-15.00
Sted: AOF Østjylland, Søren Frichs
Vej 36a, 8230 Åbyhøj
Arr.nr.: A20
Tilmeldingsfrist: Torsdag 12.
november
Du lærer, hvordan du sikrer dig
imod virus, hvordan du downloader
og køber ind på nettet.

IT Kursus: Trin 2
Tid: 5 mandage aftener fra 16. nov.
til 14. december kl. 18.45-21.45
Sted: AOF Østjylland, Søren Frichs
Vej 36a, 8230 Åbyhøj
Arr.nr.: A17
Tilmeldingsfrist: Torsdag 5.
november
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.
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Faglig eftermiddagscafé
Kom og stil spørgsmål om
netop din løn, din overenskomst og ansættelse.
Husk de nødvendige papirer fx
lønsedler og ansættelsesbevis.
Tid: Torsdag 26. november kl.
16-18
Sted: Kantinen, FOA Århus
Tilmelding ikke nødvendig.

Film: ”Vinden der ryster kornet”
Instruktør: Ken Loach
Velkomst ved Jan Helbak, FOA
Århus
Tid: Torsdag 19. november 2009
kl. 19.30
Sted: ’Øst for Paradis’, Paradisgade
7, Århus C.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 10.
november
Arr.nr.: A07
Et smukt og medrivende drama om
den irske frihedskrig i 1920’erne.

N U M M E R

6

·

N O V E M B E R

2 0 0 9

Klubberne
Klubben
for Dagplejere

Julebanko
- kun for medlemmer af Klubben
for Dagplejere
Tid: Mandag 23. november kl.
19.00 og tirsdag 24. november kl.
19.00
Sted: FOA Århus
Tilmelding: starter mandag 11.
november kl 8.30
Tilmelding kun på telefon:
4697 3219 eller 4697 3220 - med
oplysning om navn og fødselsdato.
NB:
Du kan kun tilmelde dig én aften!
Husk at tilmelde dig hurtigt, da der
vil være rift om pladserne!
Handicaphjælpernes
faggruppeklub

Julefrokost
Tid: Mandag 23. november kl. 16
Sted: Hos Vibeke Henneman,
Børupvej 91, 8310 Tranbjerg
Tilmelding: Til Dorthe Lyngby
Andersen, mobil 51 94 63 47
e-mail: dortheallan@gmail.com
Tilmeldingsfrist: mandag 16.
november
Pris: kr. 50,- pr. person
Læs mere: www.handicaphjaelperaarhus.dk under ”Arrangementer”
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.

Å R H U S

·

F A G

O G

Havde vi blik for den store forskel,
ville tingene måske se helt anderledes ud på institutioner og skoler.
Information om Ann E. Knudsen
kan findes på www.ann-e-knudsen.
dk.
Tid: Torsdag 19. november, kl.
9.30-15.00
Sted: Studenterhus Århus, Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C
Tilmelding: – skal ske til klubben,
på tlf. 46 97 32 99
Tilmeldingsfrist: 10. november kl.
12.00
Sygehjælpernes
Brancheklub

Julehygge og -banko
- med glögg, julegodt og fantastiske gevinster
Tid: Mandag 30. november kl.
16.00(-19.00)
Sted: Kantinen, FOA Århus
Tilmeldingsfrist: Fredag 27.
november
Tilmelding: ring 46 97 32 26, mail:
vihj@foa.dk eller send et brev til
klubben.
Husk at opgive navn, cpr.nr.,
adresse og telefonnr.
MA-REN

Juletur til Hamburg
Lørdag 21. november med afgang
kl. 7.53 fra Århus Banegård.
Hjemkomst kl. 22.07.
Pris: 275 kr. – for togtur, morgenmad og frokost (inkl. 1 genstand)
Tilmelding: Til Grethe Brøndum på
telefon 3026 2673. Din tilmelding
gælder først, når Grethe har modtaget betaling.
Tilmeldingsfrist: Mandag 9.
november
NB: Kun 20 pladser!

A R B E J D E

Efterlønnere og pensionister

Faggruppeklubben
Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere

Juletræsfest
for alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes
søndag den 13. december 2009 kl.
10.00-13.00 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 på hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk.

14

Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub
		
Bowling
- med gløgg, æbleskiver og kaffe
Tid: Torsdag den 12. november kl.
14.00
Sted: Odder Bowlingcenter
Tilmelding: Margit Jeppesen på tlf.
86 54 24 33 mellem kl. 18.00 og
19.00
Tilmeldingsfrist: Mandag 9.
november

Julehygge
- med banko og et lettere traktement
Tid: Onsdag 25. november Kl.
18.00(-22.00)
Sted: Kantinen, FOA Århus
Tilmeldingsfrist: Mandag 17.
november
Tilmelding: Mandag til torsdag
klokken 12-15 på telefon 46 97
32 22. Du skal opgive cpr.nr. ved
tilmeldingen, som sker efter ’først
til mølle’-princippet (der er 60
pladser).
Tilbuddet er gratis for klubbens
medlemmer.

Nytårskur
- med spisning og nytårskoncert
Tid: Torsdag 15. januar
Sted: Spektrum
Pris: 200 kr. for medlemmer og 300
kr. for ledsagere
Tilmelding: Hurtigst muligt til Margit Jeppesen på tlf. 86 54 24 33
NB: Vi holder Nytårskuren i stedet
for julefrokosten.

For medlemmer og tillidsvalgte
ansat i Odder Kommune:
Julehygge
- med bowling og et lettere traktement
Tid: Tirsdag 24. november kl.
17.00(-21.30)
Sted: Odder Bowlingcenter, Ballevej
2, Odder
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 17.
november
Tilmelding: Mandag til torsdag kl.
12-15 på telefon: 46 97 32 22. Du
skal opgive cpr.nr. ved tilmeldingen,
som sker efter ’først til mølle’-princippet (der er 32 pladser).
Tilbuddet er gratis for medlemmer af klubben. Der serveres en
genstand til maden; drikkevarer
derudover er på egen regning.

FOA Ungdom
Fokus på vores krav
til det ny byråd
Aktiviteter tirsdag 10. november kl.
12-14 ved Social- og sundhedsskolen og igen torsdag 12. november
kl. 15-16 på Skt. Knuds Torv.
Lokalkursus-weekend
Vi laver film med fokus på medlemsorganisering og fagpolitiske
budskaber.
Tid: 20.-22. november:
Sted: Sommerhus i nærheden af
Århus
Tilmelding senest søndag 15.
november til Sidsel: sidselmalling@
ofir.dk eller 6168 6498.

N U M M E R
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Århus
FOA Efterløns- og Pensionistklub
Tilmelding til klubbens arrangementer 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.
Gunner Randrup Nielsen
– fortæller om sit liv ved politiet
Tid: Tirsdag 3. november kl. 14.00
Hyggemøde
– indbetaling til julefrokost 150 kr.
Tid: Tirsdag 17. november kl. 14.00
Julefrokost
– musik ved Flemming Både
Tid: Tirsdag 15. december kl. 12.30
DKA Efterløns- og pensionistklub
Bankospil
- med hyggeligt samvær
Tid: Onsdag 18. november kl. 14.00
Sted: Skt. Paulsgade 25
Julefrokost
Tid: Onsdag 9. december kl. 12.00
- slutter kl. 18.00.
Sted: Radisson, Margrethepladsen
1 (ved Musikhuset Århus)
Pris: 200 kr. for medlemmer og 225
kr. for ledsagere
Tilmeldingsfrist: 23. november
Jens Larsen underholder, mens
vi nyder maden, og senere vil der
blive lejlighed for en lille svingom.

·
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Samsø:
Julehygge med banko

Arbejdspladsjubilæer

25 års arbejdspladsjubilæum august 2009
Social- sundhedssektoren:
21. august 2009: Hjemmehjælper Anni Kathrine Frølund,
lokalcenter Hjortshøj
31. august 2009: Social og- sundhedshjælper Inge Elmstsrøm,
lokalcenter Fuglebakken/Bjerggården

– kun for medlemmer af de tre klubber
Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

Mandag 7. december kl. 15.30(-19.00)
Medborgerhuset i Tranebjerg
Torsdag 26. november
• Social- og sundhedsassistenklubben:
ring 4697 3224 (i klubbens åbningstid)
eller mail brib@foa.dk
• Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere
og Hjemmehjælpere: ring 4697 3222 (i klubbens
åbningstid) eller mail lul013@foa.dk
• Sygehjælpernes Brancheklub: ring 4697 3226
(i klubbens åbningstid)
eller mail sygehjaelperne@foa-aarhus.dk
NB: Du skal opgive cpr.nr. ved tilmelding

Pædagogisk Sektor:
22. august 2009: Dagplejer Connie Jeppesen, Dagtilbud 606
Kost- og servicesektorer:
05. august 2009: Husassistent Halina Bilas, Psykiatrisk Hospital
Teknisk Servicesektor:
14. august 2009: Buschauffør Klaus I. Maslak,
Busselskabet Århus Sporveje
25 års arbejdspladsjubilæum september 2009
Pædagogisk Sektor:
10. september 2009: Dagplejer Elisabeth Bærentzen, Dagtilbud 904
10. september 2009: Dagplejer Dorthe H. Madsen, Dagtilbud 802
14. september 2009: Dagplejer Jenni Winding, Dagtilbud 1207
26. september 2009: Dagplejer Lotte F. Funderskov, Dagtilbud 802

Kom med til en hyggelig aften med et lettere traktement, socialt
samvær og lidt julesjov!
Med venlig hilsen

Social- og
sundhedassistentklubben

Sygehjælpernes
Brancheklub

25 års arbejdspladsjubilæum oktober 2009
Social- og sundhedssektoren:
1. oktober 2009: Social- og sundhedshjælper Marian Holme,
Lokalcenter Holme
1. oktober 2009: Hjemmehjælpler Anette Hansen, Lokalcenter Skæring
7. oktober 2009: Social- og sundhedshjælper Lisbeth Vestergaard,
Lokalcenter Rosenvang
15. oktober 2009: Husassistent Esther Dambro, Stefanshjemmet

Faggruppeklubben Social
og sundhedshjælpere og
Hjemmehjælpere

Pædagogisk Sektor:
3. oktober 2009: Dagplejer Esther M. D. Kristensen, dagtilbud 802
31. oktober 2009: Dagplejer Bodil Andersen, dagtilbud 1205
Teknisk Sektor:
9. oktober 2009: Buschauffør Erik Staach, Busselskabet Århus Sporveje
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 arbejdspladser
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 Kommune som én
arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Tilmelding
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.

PenSam Pensionsrådgivning

Du kan efter aftale træffe en PenSam vejleder her på afdelingens
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 12. november 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 26. november 2009 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 10. december 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

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
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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
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
Dec. 2009
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
se side 3
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. 42501

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 56-58
8260 Viby J

