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”Det er vanedannende!” – side 6
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i FOA Århus
– og mange andre aktiviteter
side 9
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Godt nytår 
Et nyt år står foran os, og to vigtige begivenheder springer i øjnene. I foråret skal vi både 
forhandle FOAs private overenskomster, og vi skal indsamle forslag til overenskomstforhand
lingerne i 2011 på det kommunale og det regionale område.

Når vi forhandler overenskomster på det private område, vil vi især lægge vægt på, at vores 
privat ansatte medlemmer opnår de samme lønstigninger, som de kommunalt ansatte har fået. 
Selv om FOA hører til blandt de mindre organisationer på det private overenskomstområde, 
er vores krav vigtige. Hvis de privat ansattes lønninger er lavere, bliver kommunerne udsat for 
unfair konkurrence. Det gør udliciteringer økonomisk attraktive og kan skabe et pres på de 
kommunalt ansattes lønninger. 

På de kommunale og regionale områder bliver ligelønsspørgsmålet igen centralt, når overens
komstforhandlingerne starter i 2011. Efter 2008konflikten nedsatte regeringen en lønkommis
sion, der kommer med en rapport i 2010. Denne rapport vil sandsynligvis få betydning for de 
krav, som skal stilles i forhold til ligeløn. Og ligeløn hører stadig til blandt FOAs prioriterede 
krav. 

I FOA Århus mener vi imidlertid også, at der er andre relevante spørgsmål, som bør drøftes 
ved de kommende overenskomster. Mange overenskomster er ret komplicerede, og ofte 
 kræver det en fortolkning, at præcisere rettigheder. Samtidig er der behov for at skærpe en 
række rettigheder – eksempelvis i forhold til arbejdsplanlægning og frihed. Det er efter FOA 
Århus’ opfattelse for billigt for arbejdsgiverne, at ændre på arbejdstid og frihed.  

Nogle FOAfaggrupper fik væsentligt mindre ud af 2008overenskomsten end andre, og det er 
vigtigt, at disse faggrupper får et ekstra løft i 2011.
I regionerne har FOA den særlige udfordring, at 2008overenskomsterne gav det regionalt 
ansatte social og sundhedspersonale en lavere lønstigning, end deres kommunalt ansatte 
 kollegaer fik, og den skævhed skal der også rettes op på.

Regionalt ansatte ud af KTO
På det regionale område bliver forhandlingsforløbet anderledes 
i 2011 end i 2008. FOAs hovedbestyrelse har nemlig besluttet at 
melde 20.000 regionalt ansatte medlemmer ud af forhandlingsfællesskabet KTO. Sundheds
kartellet, som har Dansk Sygeplejeråd i spidsen, er sandsynligvis den kommende samarbejds
partner. 

Baggrunden er, at de kommunale og regionale arbejdsgivere fungerer meget forskelligt. De 
 regionale arbejdsgivere har ingen selvstændig økonomi, og finansministeriet har derfor en 
meget direkte kontrol med dem, mens de kommunale arbejdsgivere har en større grad af 
selvstændighed. 

Forskellen betød, at forhandlingerne og konflikterne på de to områder også forløb meget 
forskelligt i 2008. På det regionale område bør FOA derfor fremover arbejde tættere sammen 
med de organisationer, der har mange medlemmer ansat i regionerne. Lokalt havde vi i 2008 
et godt samarbejde med Sundhedskartellet, og det er fint, at sådan et samarbejde nu nok også 
bliver etableret på centralt plan.

Man kan forestille sig mange andre overenskomstkrav på det regionale og kommunale område, 
end dem som er nævnt her, og vi har også en forventning om, at FOA Århus medlemmerne er 
klar til at bidrage med nye krav. Det får vi lejlighed til at drøfte på møder med medlemmer og 
tillidsrepræsentanter i foråret, så det er en god idé at starte diskussionerne på arbejdspladserne 
først i det nye år.

Vi ønsker alle FOA medlemmer et godt nytår, og vi ser frem til et fagligt aktivt 2010. 

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand

”Ligeløn hører stadig til blandt 
FOAs prioriterede krav
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S E K T O R E R N E S  F A G G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter pleje
hjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere, 
 opsynsassistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

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

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

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

�

Fremtiden efter kommunalvalget

4

Kommunalvalget er afgjort, og 
de nye byråd og kommunal
bestyrelser tager over 1. januar.

– Det er vanedannende!

6

– Det er vanedannende! 
Man vokser hver gang!

Generalforsamling og årsmøder

8

Indkaldelse til sektorårsmøder

og afdelingens generalforsamling 2010

torsdag 15. april 2010

Stakladen (Århus Universitet)

Nordre Ringgade 3

8000 Århus C

Sektorårsmøder

Kost- og Servicesektoren

Teknik- og Servicesektoren

Social- og Sundhedssektoren

Pædagogisk Sektor

Afdelingens generalforsamling

Tidsplan

Kl. 17.30-18.00 indtjekning og spisning

Kl. 18.00-19.30 sektorårsmøder

Kl. 19.30-20.00 kaffepause

Kl. 20.00-22.00 afdelingens generalforsamling

Dagsordener følger i martsudgaven af ’Nyt fra FOA Århus’ 

og vil også blive lagt på afdelingens hjemmeside.
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Indkaldelse til sektorårsmøder
og afdelingens generalforsamling 
2010 torsdag 15. april 2010

Afdelingens medlemsaktiviteter

9

Velkommen til et aktivt første 
halvår 2010
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– Vi må forvente, at politikerne lytter mere 
til FOA’s medlemmer, når der er en sam
let fremgang for de partier, der traditionelt 
 repræsenterer almindelige lønmodtagere. 
Og vores medlemmer ved fra deres hverdag, 
hvor der er brug for forbedringer i ældre
plejen, på sygehusene, i børnepasningen, og i 
den kollektive trafik, siger hun.

Ny magistrat
I Århus har styrkeforholdet mellem fløjene 
ekstra betydning, fordi mandatantallet be
stemmer sammensætningen af kommunens 
politiske ledelse, magistraten. Her sidder de 
fuldtidsansatte politikere, rådmændene og 
borgmesteren, og leder hver deres kommu
nale afdeling. De fuldtidsansatte politikere 
kan selvfølgelig præge deres afdelinger, selv
om de skal følge byrådets flertal, og selvom 
topembedsmændene står for den daglige 
ledelse.

– Og derfor har det da stor betydning, 
hvem der eksempelvis er rådmand for Børn 
og Ungeafdelingen, som har det største an
tal ansatte og det største budget. Det er ikke 

sikkert, at den upopulære modulpasning var 
blevet en del af 2006budgetforliget, hvis ikke 
Venstres Louise Gade som rådmand havde 
kæmpet for det under budgetforhandlin
gerne dengang, vurderer Kirsten Normann 
Andersen.    

Den samlede venstrefløjsfremgang i Århus 
betyder, at Socialdemokratiet, SF, Enheds
listen og de Radikale sammen har de 21 
mandater, der betyder, at et flertal ikke bare 
tager borgmesterposten, men også rådmands
posten i Børn og Unge.

Kirsten Normann Andersen ser frem til, 
at flertallet holder deres løfter om at droppe 
modulpasningen, der betød færre medarbej
dere i institutionerne, og at flere pædagog
medhjælpere blev ansat på daglejervilkår:

– Og hvis de så vil indføre et fuldtids og 
deltidspladssystem, bør de huske løftet om, 
at institutioner ikke skal miste penge, fordi 
de har mange deltidsbørn, siger hun og peger 
på, at det nye byråd også bør sænke de meget 
høje takster for pasning.

Også på ældreområdet, er der brug for, 
at politikerne holder deres løfter. Under 
valgkampen var alle enige om, at de ældre 
skal have ordentlige forhold, og at social og 
sundhedspersonalet har en alt for presset 
hverdag. 

Kirsten Normann Andersen lover, at FOA 
Århus også vil minde det nye byråd om, at 
budgetforliget i 2006 ikke bare ramte børne
pasningen, men i høj grad også ældreplejen: 

– Siden 2006 har området hvert år skullet 
spare 132 millioner kroner, og kravet presser 
lokale ledelser til uansvarlige beslutninger. 
Det er den økonomiske baggrund for natte
vaskeriet på Bjørnshøj, volden på Caritas og 
de andre skandaler, som har ramt området, 
mener hun.

FOA Århus vil derfor stadig arbejde for, at 
ældreområdet får pengene igen. 

Penge til hjælperne
På social og beskæftigelsesområdet skal 
handicaphjælperne snart have bedre løn og 
arbejdsvilkår. Århus Kommune har været 
meget længe om at beregne et nyt forhøjet til
skud til de handicappede, som de kan bruge, 
når de skal lønne deres hjælpere. Folketinget 
har ellers bevilget pengene, og en bekendt
gørelse har siden 1. juli fortalt kommunerne, 
hvordan de skulle regne. 

– Hvis beregningen ikke er klar først i janu
ar, bør opgaven være en topprioritet for den 
nuværende LOformand Hans Halvorsen, 
når han overtager posten efter Venstres Lau
ra Hay, mener Kirsten Normann Andersen.

Laura Hay bliver ny Teknik og miljøråd
mand efter Peter Thyssen, der forlader en 
post, som er blevet kaldt øretævernes holde
plads, fordi veje, busdrift, kloak, vand, varme 
og affald har så stor betydning for borgerne.

– FOA Århus opfordrer til, at den nye råd
mand lytter til de, der arbejder på området, 
som for eksempel Busselskabet Århus Spor
vejes chauffører, der er meget interesseret i, 
hvilken busdrift Århus Kommune fremover 
vil bestille hos Midttrafik, siger Kirsten Nor
mann Andersen.

Det kan dog blive kompliceret at gennem
skue, hvem FOA Århus og chaufførerne i 
forskellige situationer skal samarbejde med. 
Det røde 21mandats flertal har besluttet, at 
Teknik og miljørådmanden ikke længere 
automatisk skal sidde i Midttrafiks bestyrelse, 
men at pladsen skal gå til den radikale Rabih 
AzadAhmad, som Århus Kommune så vil 
arbejde for bliver Midttrafiks bestyrelsesfor
mand. 

Fremtiden efter kommunalvalget

Kommunalvalget er af
gjort, og de nye byråd og 
kommunalbestyrelser tager 
over 1. januar. Det er tid 
til at gøre status over valg
resultatet og se fremad. 
Afdelingsformand Kirsten 
Normann Andersen ser 
positivt på resultatet, som 
betød, at Århus, Odder og 
Region Midtjylland alle ryk
kede til venstre.
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– Den kollektive trafiks struktur bliver 
endnu mere underlig og indviklet, end den 
er i forvejen, når den ansvarlige rådmand for 
bybusserne i Århus ikke længere automatisk 
sidder i Midttrafiks bestyrelse, mener Kirsten 
Normann Andersen.

Odder   
I Odder fik oppositionen, Socialdemokra
terne, SF samt Kultur og Miljølisten flertal, 
og Socialdemokraten Elvin Hansen afløser 
Venstremanden NielsUlrik Bugge på borg
mesterposten.

Før valget ville de tre partier hæve skatten 
for at undgå de værste nedskæringer, selvom 
staten så straffer kommunen og tager 75 % af 
den ekstra skatteindtægt. 

– Partierne blev nedstemt, men vi håber, at 
de også fremover vil se på velfærden og vælge 
den mindst ringe løsning i vanskelige situatio
ner, siger Kirsten Normann Andersen.  

Regionsrådet
Ved valget til de midtjyske regionsråd vok
sede rød blok samlet med et enkelt mandat, 
og Socialdemokraterne og SF har nu fler
tal i regionsrådet uden de radikale, selvom 
 Enhedslisten røg ud af rådet.

– Jeg håber, at regionsrådsformand Bent 
Hansen føler sig opmuntret, så han står mere 
fast, når han taler økonomi med finansmini
steren. Der er skåret til benet på sygehusene, 
hvor der er brug for forbedringer. 
Det gælder ikke 
mindst inden
for psykia

trien, hvor der er alt 
for lidt personale, 
erklærer Kirsten 
Normann An
dersen.

Hun mener, 
at de dyre pri
vathospitaler får 
alt for mange 
opgaver, fordi re

gionens sygehuse 
ikke kan følge med. 

Derfor kan regionen 
tjene på, at betale sine 

egne ansatte for at løse op
gaverne.

– Social og sundhedspersonalet 

er klar til at give den en ekstra skalle og vil 
både arbejde flere timer og påtage sig flere 
opgaver, hvis regionen vil betale dem ordent
ligt for det, siger Kirsten Normann Andersen, 
der understeger, at opgaverne ikke kan løses, 
hvis kun lægerne arbejder mere.

I psykiatrien er plejepersonalet også parat 
til at gøre en ekstra indsats, fortæller Kirsten 
Normann Andersen, som desuden mener, at 
de såkaldte satspuljemidler, som er midler
tidige bevillinger, financierer en alt for stor 
del af psykiatrien.

 – Hvis der skal satses på de langsigtede 
løsninger, så skal regionsrådsformanden sik
re, at psykiatrien prioriteres lige så højt som 
sygehusene i de kommende forhandlinger, 
han har med finansministeren, siger hun. 
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– Det er vanedannende! 
Man vokser hver gang!
Sådan sagde mammografiassistent Inge Berg, 
da hun på en temadag fortalte kollegerne, 
hvad der sker, når arbejdsgiveren åbner op 
for kompetenceudvikling.

Den 27. november deltog 250 sygehjæl
pere, social og sundhedsassistenter og deres 
ledere fra Århus Sygehus i en stort anlagt 
temadag under overskriften ’Den attraktive 
arbejdsplads – med mulighed for faglig ud
vikling’. 

Dagen skulle sætte fokus på de formelle 
uddannelsesmuligheder og på de mange lo
kale initiativer for faglig udvikling på Århus 
Sygehus. Gennem deling af viden, erfaringer 
og perspektiver kunne deltagerne inspirere 
hinanden til at se nye muligheder for kom
petenceudvikling.

Viden i et medarbejderperspektiv
– Den største viden  den bedste behandling. 
Det er grundsætningen for sygeplejen på År
hus Sygehus, slog chefsygeplejerske Kirsten 
Bruun fast i sin velkomst. Men det afgørende 
er selvfølgelig, hvordan den store viden kan 
komme patienterne til gode. Derfor definerer 
Århus Sygehus kompetencer som evnen til at 
omsætte kvalifikationer til resultater i jobbet. 
Og derfor skal viden ses i et medarbejderper
spektiv med mulighed for faglig udvikling.

– Samtidig tror vi på, at kompetente med
arbejdere i en kompetent organisation vil op
leve den største arbejdsglæde – når man kan 
sige til sig selv: ’jeg har gjort det godt i dag!’, 
understregede Kirsten Bruun og tilføjede, at 
faglig udvikling selvfølgelig handler om nye 
muligheder, men ikke nødvendigvis om op
gaveglidning. Det handler også om at bruge 
sit potentiale til at få dybere indsigt i de ker
nekompetencer, som man nu engang har.

Fællestillidsrepræsentant for sygehjælpere 
og social og sundhedsassistenter på Århus 
Sygehus, Jette Dreier, satte i sit oplæg fokus 
på de formelle uddannelsesmuligheder på 
og uden for sygehuset. Hun omtalte mulig
hederne på Social og sundhedsskolen, på 
sygehuset som sådan og på de enkelte afde
linger.

– Desuden foregår der rigtig meget ud
vikling i FOAhuset, mente Jette Dreier og 
refererede til kurser i Sygehjælpernes Bran
cheklub og i Social og sundhedsassistent
klubben.

Snapshots
Over de næste par timer fortalte ledere og 
medarbejdere om faglig udvikling i praksis 
– ’Snapshots fra det levende hospital’.

Kompetenceudvikling er spændende men 
ikke nødvendigvis let. Som oversygeplejerske 
Marie Rosberg bemærkede, har alle faktisk 

to job, når arbejde og læring begge er en del 
af hverdagen.

Men hvis de rette forudsætninger er til 
stede, så er viljen det også. I hvert fald hvis 
man skal dømme ud fra de mange snapshots. 
Som social og sundhedsassistent Lisbeth 
Holm Husum udtrykte det: – Giv folk udfor
dringer, og de vokser!

Ledernes ansvar blev understreget i flere 
indlæg. Oversygeplejerske Birgit Eg sagde 
bl.a.:  Som ledere har vi et enormt ansvar for 
at udnytte medarbejdernes ressourcer – både 
gruppens og den enkeltes. Vi er for traditi
onsbundne, når vi taler opgaveflytning. Jeg 
tror ikke, at vi ser mulighederne godt nok.

Drømme og visioner
Efter frokost fik deltagerne mulighed for at 
kigge nærmere på deres egne drømme og 
ønsker for faglig udvikling, og hvad der skal 
til for, at de kan blive til virkelighed. Arbejdet 
foregik i grupper. Gruppernes konklusioner 
blev skrevet ned på store plancher, som kom 
til at pryde den ene langvæg i den store mø
desal.

Ligesom oplægsholderne – de mange 
’snapshots’ – udtrykte mange af grupperne 
også ønsker om jobglidning og nye opgaver. 
Der blev fx nævnt korttidssygepleje, prak
tikvejledning, ambulatoriefunktion, sårpleje, 
anlæggelse af venflon, stuegang, indlæggelse/

250 kolleger på temadag om kompetenceudvikling:

- Det er vanedannende!
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udskrivelse, medicinadministration, hjemme
besøg/opfølgning – og meget mere.

Flere af grupperne pegede også på, hvad 
der skal til for at såvel den enkelte medar
bejder som arbejdet på afdelingerne kan ud
vikles. Vi bringer her et – tilfældigt – udpluk 
af nogle af de mange ideer, som blomstrede 
frem under gruppearbejdet:
•  Jobbytte/jobrotation
•  Undervisning på tværs af specialer
•  Mulighed for efter/videreuddannelse
•  Hierarki er dømt ude
•  Arbejdsopgaver er afhængige af den en

kelte medarbejders personlige og faglige 
kompetencer – ikke af antal stjerner på 
skulderen

•  Gensidig respekt mellem faggrupperne
•  At blive brugt til det vi er gode til
•  At ansvaret/tilliden følger kompetencen
•  Tid til at undervise hinanden
•  Opnormering på afdelingen
•  Medinddragelse i afdelingens udvikling
•  Teamsamarbejde

Man skal ville faglig udvikling
Klinisk sygeplejespecialist på Århus Sygehus, 
Jonna Gintberg Jensen, satte til sidst på da
gens program fokus på, hvordan faglig udvik

ling sker i et samspil mellem medarbejdere, 
ledere og resten af sygehuset.

1. april vil vi her i bladet i en særlig tema
udgave om uddannelse vende tilbage til Jon
na Gintberg Jensen.

Temadagen, som foregik i Stakladen, var 
arrangeret af sygehusledelsen i samarbejde 
med fællestillidsrepræsentanten for syge
hjælpere og social og sundhedsassistenter og 
 sygehusets afdeling for HRUdvikling.

Et fælles anliggende
Fællestillidsrepræsentant Jette Dreier lægger 
vægt på fire forhold ved kompetenceudvik
ling:

For det første er det vigtigt, at ledelsen vi
ser vilje til, at personalet bliver kompetence
udviklet. Gør den ikke det, daler interessen 
også hos den enkelte medarbejder, fordi man 
så vil føle, at det vil blive op ad bakke.

For det andet må ledelse og medarbejdere 
i fællesskab diskutere sig frem til et kompe
tenceudviklingsprogram og skrive ned, hvad 
man forventer af hinanden på de forskellige 
trin.

For det tredje er formålet med kompeten
ceudvikling ikke, at vi skal gøre alt. Men at 
det vi skal gøre, skal vi gøre godt. Derfor går 

udvikling af kompetencer også hånd i hånd 
med tværfagligt samarbejde.

Endelig for det fjerde er kompetenceud
vikling et fælles anliggende:

– Det kom tydeligt frem på temadagen, 
hvor rigtigt mange understregede behovet for 
at samarbejde i teams, makkerpar og på tværs 
af fag og afdelinger, slutter Jette Dreier.

Lisbeth Holm Husum, social og sundheds
assistent: Ansvar giver selvtillid positivitet og 
glæde. Vi er ikke sygeplejersker og skal heller 
ikke være det. Men vi er social og sundheds
assistenter, og vi bliver fagligt dygtige med de 
kompetencer, vi får.

Inge Berg, mammografiassistent: Hvilken 
værdi har det haft for mig?: Øget selvværd og 
selvtillid, større nysgerrighed, større medejer
skab over for arbejdspladsen og øget arbejds
glæde. Men jeg er også blevet et større ”brok
kehoved” og finder mig ikke i så meget.

Irene Hou D. Johansen, social og sundheds
assistent: Da jeg startede på min nuværende 
afdeling, havde jeg meget at lære. Men jeg fik 
en god introduktion. Det viste sig også, at jeg 
kunne bruge nogle kompetencer og erfarin
ger fra tidligere afdelinger. Jeg oplever des
uden næsten dagligt, at min viden og erfaring 
bliver brugt af mine kolleger her på afdelin
gen. At arbejde med makker er rigtig givende 
for mig.
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Snapshots – sagt om faglig udvikling i praksis

Jette Dreier



Indkaldelse til sektorårsmøder

og afdelingens generalforsamling 2010

torsdag 15. april 2010

Stakladen (Århus Universitet)

Nordre Ringgade �

8000 Århus C

Sektorårsmøder

Kost- og Servicesektoren

Teknik- og Servicesektoren

Social- og Sundhedssektoren

Pædagogisk Sektor

Afdelingens generalforsamling

Tidsplan

Kl. 1�.�0-18.00 indtjekning og spisning

Kl. 18.00-19.�0 sektorårsmøder

Kl. 19.�0-20.00 kaffepause

Kl. 20.00-22.00 afdelingens generalforsamling

Dagsordener følger i martsudgaven af ’Nyt fra FOA Århus’ 

og vil også blive lagt på afdelingens hjemmeside.
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Velkommen til et aktivt første 
halvår 2010
På de næste sider finder du en række af afdelingens 
aktiviteter for første halvår 2010. 
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslags-
tavlen på din arbejdsplads eller på hjemmesiden.

God fornøjelse!
Med venlig hilsen

FOA Århus

SMS-nyheder
FOA Århus har en SMS-ser-
vice, som orienterer dig om 
nyheder og vigtige arrange-
menter. 

Send en SMS med teksten 
foaaarhus til 1919. Så er du 
tilmeldt.

Hvis du vil afmeldes, skriver 
du foaaarhus stop – og beske-
den sendes igen til 1919.

Få mere 
energi!
Chris MacDonald

Træningsguru,
foredrags-
holder og
kendt fra
flere TV-
udsendelser bl.a. ”Chris på Chokolade-
fabrikken” og ”En by på skrump”.

Med en baggrund inden for bl.a. træ-
ningsfysiologi, sportspsykologi og ernæ-
ring er Chris blevet forgangsmand inden 
for sund og aktiv livsstil.

Han er internationalt kendt for sine me-
get inspirerende seminarer om sund 
livsstil, coaching og team building.

Torsdag 18. marts kl. 19.00(-21) 
i Stakladen, Nordre Ringgade 3
(Århus Universitet)

Kursus nr. A1

Bemærk tidlig tilmeldingsfrist: 
torsdag18. februar

Mobning
Lars Bom

Et engageret foredrag om mobning i alle aldre.

Med udgangspunkt i sit eget liv og eksempler fra hverdagen, sæt-
ter skuespilleren Lars Bom spot på, hvorfor mobning eksisterer den 
dag i dag, og hvordan den let kan bekæmpes.

Indledning ved afdelingens næstformand Inge Jensen Pedersen.

Torsdag 6. maj kl. 19.00(-21) i FOA Århus

Kursus nr. A2

Tilmeldingsfrist: mandag 19. april

Afdelingens medlemsaktiviteter
første halvår 2010
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AFDELINGENS MEDLEMSAKTIVITETER FØRSTE HALVÅR 2010

Hvad skal der ske med

VELFÆRDEN
efter næste valg?

Hvordan er det gået med velfærden under denne regering? 
Hvordan vil det gå under den næste? Hvad vil Villy og ’rød stue’? 
Hvad vil vi selv?

Villy Søvndal lægger op til debat om, hvad der skal ske med velfær-
den i kommuner og regioner efter næste folketingsvalg. 
Kom og vær med!

Torsdag 11. marts kl. 19.00 i FOA Århus

Kursus nr. A3

Tilmelding: mandag 22. februar

Michael Moores nyeste film:

Kapitalismen – en kærlighedshistorie
(Capitalism – a love story)

Michael Moore er træt af at se sit land blive styret af en lille flok 
mennesker, der er ligeglade med om industribyer bliver lagt 
øde, og om folk bliver smidt ud af deres huse. Han opfordrer 
simpelthen almindelige amerikanere til at råbe op og starte en 
revolution i protest mod en kapitalisme, der er løbet løbsk.

Indledning ved folketingsmedlem Frank Aaen, MF for Enhedslisten

Ta’ din ledsager med til dette arrangement. Ved tilmelding skriver du dit navn ”+ 1”.

Tirsdag 27. april kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis, Paradisgade 7, 8000 Århus C 

Kursus nr. A4

Tilmeldingsfrist: fredag 9. april

Kursus for seniorer (52+):

Livsværdier, mål og planer
Formålet med kurset er at skabe overblik og indsigt, så vi kan se frem til en god seniortilværelse. 
Gennem information om efterløn, pensionsforhold og seniorjura bliver vi klædt på til at foretage de 
rigtige valg for senioralderen. Der sættes fokus på livsværdier: Hvad betyder mest for mig i mit liv? 
Hvor står jeg nu? Hvor vil jeg hen? 
Hvordan vil jeg handle?

Undervisning af Svend Møller-Kristensen
med hjælp fra en a-kassemedarbejder, 
en jurist og PenSam.

Fire mandage: 1. marts, 8. marts, 15. marts og
22. marts kl. 19.00(- ca. 21.30) i FOA Århus.

Kursus nr. A5

Tilmeldingsfrist: mandag 15. februar

NB! Der er plads til max. 18 deltagere. 

Tilmeldingen vil ske efter ”først til mølle-princippet”.
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AFDELINGENS MEDLEMSAKTIVITETER FØRSTE HALVÅR 2010

Faglig efter-
middagscafé
Det kan være svært 
at kende sin overens-
komst og holde styr 
på, om man nu også 
får det helt rigtige i løn.

Vi fortsætter med Faglig eftermiddagscafé i for-
året en gang om måneden. Her kan du stille 
spørgsmål om netop din løn, din overenskomst 
og ansættelse. Og du kan fx få tjekket om dine 
tillæg er i orden, din anciennitet er korrekt, og 
om du får det rigtige i pensionstillæg.

Husk de nødvendige papirer fx lønseddel og 
ansættelsesbevis.

Medarbejdere fra FOA Århus har kaffen klar på 
følgende tidspunkter:
• Tirs. 26. jan. kl. 16-18 • Tors. 25. feb. kl. 16-18
• Tirs. 30. mar. kl. 16-18 • Tors. 22. apr. kl. 16-18
• Tirs. 25. maj kl. 16-18

Sted: Kantinen i FOA Århus.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOA Ungdom
Mødes første tirsdag i hver måned kl. 17.00 i 
FOA Århus

Alle medlemmer under 31 år er velkomne

Kontakt:
Foaungdom@gmail.com 
Eller ring til
Annemarie Kristjansen: 28 13 82 23
Sidsel Malling: 61 68 64 98

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

så vi i fællesskab kan aftale emne, tid og sted. 
Så laver vi et opslag, der orienterer om mødet.

FOA Kor
Koret starter op igen onsdag 13. januar kl. 
19.00-21.30 i sanglokalet på Gammelgårds-
skolen i Åbyhøj.

Både herre- og damestemmer er meget vel-
komne.

Der stilles ingen krav om nodekendskab eller 
tidligere erfaring med korsang.

Hvis du vil vide mere om koret, er du velkom-
men til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen 
på tlf. nr. 86 14 97 18.

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J
Tlf. 8936 6666
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Tivoli Friheden
Kom billigt i Tivoli Friheden i perioden 1. april-17. oktober med FOA Århus.
Hold øje med rabatkuponen i marts-udgaven af ”Nyt fra FOA Århus”.

Ladywalk
Mandag 31. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: se marts-udgaven af ”Nyt fra FOA Århus”.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

Djurs Sommerland
Kom billigt i Djurs Sommerland i Kristi Himmelfartsferien 13.-16. maj 2010.
Se flere oplysninger i marts-udgaven af “Nyt fra FOA Århus”.

1. maj i FOA Århus
Alle medlemmer inviteres til at deltage i afdelingens 1. maj-arrangement.
Se flere oplysninger i marts-udgaven af ”Nyt fra FOA Århus”.

www.friheden.dk

Få styr på 
familiebillederne
• lav dit eget fotoalbum
•  lav din egen billedpræsen-

tation

Du får en introduktion, så du 
hjemme på din egen PC kan 
gå videre med dit fotoalbum 
eller billedshow.
Medbring gerne dine egne 
fotos (fx på en usb-nøgle).
Der introduceres bl.a. til pro-
grammet PhotoStory, som 
kan hentes gratis på nettet.
Der udleveres ikke undervis-
ningsmateriale på kurset.

Kursus nr. A6

Onsdag 17. marts kl. 16.30-
18.00
AOF Midt
Søren Frichs Vej 36a
8230 Åbyhøj

NB! Tilmeldingsfrist senest 
14 dage før kursusstart.

Bliv smart 
til søgning
Google, Igoogle, Bing, ya-
hoo, on-line leksika, on-line 
ordbøger og Biblioteksdata-
basen, hvor der kan søges 
bøger, musik, film m.m.
Præsentation af flere søge-
maskiner m.v. og vejledning 
i brugen af dem.
Oprettelse af fx gadgets og 
profil på Igoogle.
Der udleveres ikke undervis-
ningsmateriale på kurset.

Kursus nr. A7

Torsdag 25. marts kl. 16.30-
18.00

Hovedbiblioteket i Århus, 
Møllegade 1, 8000 Århus C 
– undervisningslokalet (til 
venstre for hovedindgangen)

NB! Tilmeldingsfrist senest 
14 dage før kursusstart.

Få din egen
hjemmeside
Du bliver introduceret til for-
skellige programmer på net-
tet – enten gratisprogrammer 
eller programmer til meget 
lave priser, så du hjemme 
kan komme i gang med at 
oprette din egen hjemme-
side

Der udleveres ikke undervis-
ningsmateriale på kurset.

Kursus nr. A8

Onsdag 5. maj kl. 16.30-
18.00
AOF Midt
Søren Frichs Vej 36a
8230 Åbyhøj

NB! Tilmeldingsfrist senest 
14 dage før kursusstart.

3 tilbud om hjælp til selvhjælp på hjemme-PC’en:
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Tilmelding
Denne kupon sendes til: 

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

 Att.: TILMELDING

Arrangementets navn: Arr.nr.:

Navn: Cpr.nr.:

Tlf. privat: Tlf. arbejde:

Kan kopieres

IT Kurser forår 2010
Alle IT-kurser holdes hos 

AOF Midt
Søren Frichs Vej 36a
8230 Åbyhøj
NB! Tilmeldingsfrist senest 
1 uge før kursusstart.

Tænd-sluk
Kurset er for de absolutte nybegyndere, som ikke 
har siddet ved en pc før. Kurset giver et kendskab 
til, hvordan pc’en er opbygget og undervisning i, 
hvordan man åbner, gemmer og henter et doku-
ment. Desuden hvordan man skriver og redigerer 
i en tekst.

5 onsdage aftener: 24/2-24/3 Kl. 18.45-21.45 
Kursus nr. A9

Kursus over 4 dage: 8/3 og 9/3 samt 15/3 og 16/3 
Kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A10

Trin 1
Trin 1 er for de medlemmer, som enten har taget 
Tænd-sluk-kurset, eller som i forvejen kan tæn-
de maskinen, men som gerne vil vide mere om, 
hvordan man bruger programmerne. Kurset giver 
indblik i, hvordan man redigerer i en tekst, samt 
hvorledes man indsætter forskellige objekter (bil-
leder m.v.).

5 mandage aftener: 22/2-22/3 Kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A11

Kursus over 4 dage: 22/3 og 23/3 samt 29/3 og 
30/3 Kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A12

Trin 2
Trin 2 er en fortsættelse af Trin 1 og henvender 
sig til de medlemmer, der i forvejen er rimelige 
til at bruge pc’en, eller som har taget de foregå-
ende kurser. Her gennemgås de mere tekniske 
dele af maskinen, så som stifinder, kontrolpanel 
samt skærmopsætning. Desuden vil vi kigge en 
del på regnearket og dets funktioner.

5 mandage aftener: 26/4-25/5 Kl. 18.45-21.45 
Kursus nr. A13

Ugekursus: 12/4-16/4 Kl. 8.30-11.30
Kursus nr. A14

Trin 3
Kurset er en fortsættelse af den undervisning, 
der har fundet sted på de foregående trin. Her 
gennemgås brugen af database, brevflet samt 
brevhoved. Derudover vil der blive brugt forskelli-
ge opgaver fra tidligere kurser samt arbejdet med 
tekstopstilling i skabelon.

Ugekursus: 19/4-23/4 Kl. 8.30-11.30
Kursus nr. A15

Internet 1
På internetkurset for begyndere lærer vi noget 
om, hvordan man mere præcist søger på nettet, 
hvordan man sender en e-mail – både med og 
uden vedhæftede filer – samt opretter en e-mail 
adresse.

2 dags kursus: 3/5-4/5 Kl. 8.30-15.00
Kursus nr. A16

Internet 2
På internetkurset for viderekomne lærer vi noget 
om, hvordan man sikrer sig imod virus, hvordan 
man downloader samt køber via Internettet.

2 dags kursus: 17/5-18/5 Kl. 8.30-15.00
Kursus nr. A17
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Arrangementer
Tilmelding: Gerda Bach Andersen, 
lindberg.andersen@oncable.dk/ 
tlf.: 6133 7781
Tilmeldingsfrist: Mandag 15. marts 
2010
Yderligere oplysninger om dags-
orden, medlemmer på valg, frister 
for forslag m.m. kan læses fra 1. 
februar på www.handicaphjaelper-
aarhus.dk.

MA-REN

Generalforsamling
– med mindre traktement og banko
Tid: Mandag 22. februar 2010 
kl. 16.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J (annekset)
Tilmelding: senest mandag 15. 
februar 2010 på tlf. 24 94 65 60 
eller hannepalle@stofanet.dk.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag til kandidater til valg på 
generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest mandag 
8. februar 2010.
Øvrige forslag skal være formanden 
i hænde senest mandag 15. februar 
2010.
Formand: Birthe Lahn, 
Søren Frichsvej 105, 8230 Åbyhøj 
– bi@privat.dk
Klubbens regnskab kan hentes 
mandag 15. februar og onsdag 17. 
februar mellem kl. 16.00 og 17.00 
hos kasserer Grethe Brøndum, 
Kirketoften 8 1. Sal, 8260 Viby J.
Der bydes på 2 stk. smørrebrød 
og 1 øl/vand. Efter generalforsam-
lingen afholdes banko med mange 
gode præmier.

Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub

Generalforsamling
– og underholdning
Tid: Fredag 26. februar 2010. 
Dørene åbnes kl. 17.00, spisning 
kl. 17.30. Generalforsamlingen 
begynder ca. kl. 18.15.
Sted: Studenterhus Århus
Vejerboden, Nordhavnsgade 1, 
8000 Århus C
Tilmelding: tlf.: 4697 3299 eller 
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
Tilmeldingsfrist: Hvis du ønsker at 
spise, er tilmelding nødvendig se-
nest tirsdag den 16. februar 2010.
Slå flere fluer med ét smæk! Gør 
din demokratiske indflydelse gæl-
dende, sæt ansigter på din fagklub 
og få en festlig aften med lækker 
mad og god underholdning med 
melodigrandprix-vinderen Peter 
Andersen (’Drama Queen’).

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.

Klubben  
for Dagplejere

Bowling
– med 3 retters middagsmenu
Tid:
Mandag 25. januar kl. 18.30-21.00
Tirsdag 26. januar kl. 18.30-21.00
(spisning kl. 18.30 – bowling 
kl. 20-21)
Sted: Århus Bowlinghal, Eckers-
bergsgade 13-15, 8000 Århus C; 
der kan hentes gratis parkerings-
billet i bowlinghallen.
Pris: 80 kr. pr. person
Tilmelding: kun på klubbens 
tlf. 4697 3219 og 4697 3220 fra 
onsdag den 13. januar kl. 8.30. 
Husk navn og fødselsdato på hver 
deltager.
NB: Tilmelding efter ’først til mølle’-
princippet. Der kan max. deltage 64 
pr. aften.

Handicaphjælpernes  
faggruppeklub

Januar: Møde i Netværksgruppen
Tid: Onsdag 13. januar kl. 13-15
Sted: FOA, Århus, Christian X’ Vej 
56-58, 8260 Viby J
Tilmelding: skal ske til Gerda Bach 
Andersen – lindberg.andersen@
oncable.dk eller tlf.: 6133 7781.
Tilmeldingsfrist: Dagen før mødet
Deltagerne bestemmer indholdet af 
netværksgruppemødet.

Februar: Møde i Netværksgruppen
Tid: Tirsdag 9. februar kl. 13-15
Sted: FOA, Århus, Christian X’ Vej 
56-58, 8260 Viby J
Tilmelding: skal ske til Gerda Bach 
Andersen – lindberg.andersen@
oncable.dk eller tlf.: 6133 7781.
Tilmeldingsfrist: Dagen før mødet
Emnet for mødet er supervision.

Ordinær generalforsamling
Tid: Onsdag 17. marts 2010 kl. 19.00
Sted: FOA Århus, Christian X’ Vej 
56-58, 8260 Viby J (klubgangen 
– lokale 1)

Faggruppeklubben  
Social og sundheds- 
hjælpere og Hjemme- 
hjælpere

Generalforsamling
Tid: tirsdag 23. februar 2010
kl. 18.00
Sted: FOA Århus, Christians X’s Vej 
56-58, Viby (kantinen)
Tilmelding: tlf. 46 97 32 22 i 
klubbens åbningstid (mandag til 
torsdag klokken 12-15)
Tilmeldingsfrist: senest tirsdag 
16. februar 2010 (af hensyn til 
traktement)
Dagsorden ifølge lovene (udsendes 
til arbejdspladserne)

Social- og sundheds- 
assistentklubben

Demens
– hverdagsliv og aktiviteter
Underviser: Mette Søndergaard
Tid: onsdag 6. januar 
kl. 18.30-21.30
Sted: FOA Århus
Pris: Kurset er gratis for betalende 
medlemmer af Social- og sund-
hedsassistentklubben. Øvrige skal 
ansøge igennem egen klub.
Tilmelding: brib@foa.dk – eller brug 
slippen i klubbens oktoberblad
Tilmeldingsfrist: mandag 4. januar
NB: Ved mere end 40 tilmeldinger, 
vil der ske lodtrækning blandt an-
søgerne. Du hører kun fra klubben, 
hvis du ikke er optaget på kurset.

Kursus i selvudvikling
– for social- og sundhedsassisten-
ter / plejehjemsassistenter
Underviser: Lisbeth Müller
Tid: mandag 18. januar 
kl. 19.00-22.00
eller mandag 25. januar 
kl. 19.00-22.00
Sted: FOA Århus
Pris: Kurset er gratis for betalende 
medlemmer af Social- og sund-
hedsassistentklubben. Øvrige skal 
ansøge igennem egen klub.
Tilmelding: brib@foa.dk – eller brug 
slippen i klubbens oktoberblad
Tilmeldingsfrist: torsdag 14. januar
NB: Ved mere end 20 tilmeldinger, 
vil der ske lodtrækning blandt an-
søgerne. Du hører kun fra klubben, 
hvis du ikke er optaget på kurset.

Sygehjælpernes 
Brancheklub

Generalforsamling 
Tid: tirsdag 2. marts 2010 kl. 17.00
Sted: FOA’s kantine, Christian X’s 
Vej 56-58, 8260 Viby J 

Skriftlige kandidatforslag til besty-
relsesposterne skal være modtaget 
i brancheklubben senest 28 dage 
før generalforsamlingen vedlagt et 
pasfoto.
Kandidater til øvrige poster kan 
opstilles på generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bran-
cheklubben i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afvikles i 
henhold til Sygehjælpernes 
Brancheklubs love.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Valg af ungdomsrepræsentant til 
afdelingsbestyrelsen
Tid: onsdag 13. januar kl. 18.00
Sted: FOA Århus
Alle medlemmer under 31 år 
inviteres til møde for at vælge FOA 
Ungdoms repræsentant og supple-
ant til bestyrelsen i FOA Århus.
Vi byder på lidt mad og drikke.

Medlemsmøde
Tid: tirsdag 2. februar kl. 17.00
Sted: FOA Århus
Alle medlemmer under 31 år er 
meget velkomne.

Odder 
FOA Efterløns- og pensionistklub

Nytårskur
– med spisning og nytårskoncert
Tid: Fredag 15. januar kl. 17.30
Sted: Spektrum
Pris: 200 kr. for medlemmer og 300 
kr. for ledsagere
Tilmelding: Hurtigst muligt til Mar-
git Jeppesen på tlf. 86 54 24 33
NB: Vi holder Nytårskuren i stedet 
for julefrokosten.

Fælles møde
– med sang og kontingentbetaling
Tid: Torsdag 28. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 24. januar til 
Rita Pedersen på tlf. 86 54 67 02 
mellem kl. 18.00 og 19.00.

Generalforsamling
– dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vi serverer et stk. smørrebrød og 
en ostemad samt en øl eller vand 
og kaffe.
Tid: Torsdag 11. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 7. februar til 
Margit Jeppesen på tlf. 86 54 24 33 
mellem kl. 18.00 og 19.00.

Klubberne

FOA Ungdom

Efterlønnere og pensionister
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum oktober 2009 
Social- sundhedssektoren:
23. oktober 2009:   Socialog sundhedshjælper Lykke H. Hansen,  

Lokalcenter Bøgeskovhus 
24. oktober 2009: Sygehjælper Linda Fiirgaard, Lokalcenter Næshøj
27. oktober 2009:  Sygehjælper Anne Grethe Jensen,  

Lokalcenter Næshøj

Teknik- og servicesektoren:
21. oktober 2009: Teknisk serviceleder Steen Høj Jensen, Åby Skole
23. oktober 2009: Buschauffør Ali Cicek, Busselskabet Århus Sporveje 

25 års arbejdspladsjubilæum november 2009
Pædagogisk Sektor:
 1. november 2009: Legepladspædagog Jan Topp, Legepladsen Langkær 
 1. november 2009:  Pædagogmedhjælper Jane F. Jensen,  

Vuggestuen Rundhøj Alle 65 
11. november 2009: Dagplejer Liselotte Andersen, inst. 802 
12. november 2009:  Pædagogmedhjælper Jonna Laursen, 

Vuggestuen Ny Munkegade

Social- og sundhedssektoren: 
 1. november 2009:  Social og sundhedsassistent Henny Pedersen, 

Lokalcenter Tranbjerg 
 1. november 2009:   Socialog sundhedsassistent Margit Hansen, 

Stefanshjemmet 
23. november 2009:  Hjemmehjælper Kamma Thyregod Andersen, 

Lokalcenter Havkær/Sabro 

Kost- og servicesektoren:
 7. november 2009: Serviceassistent Charlotte Schmidt, Århus Sygehus 
17. november 2009:  Serviceassistent Jens Chr. Danneskjold, 

Århus Sygehus

Teknik- og servicesektoren:
13. november 2009:  Vagtcentralmedarbejder Per Bredahl, 

Århus Brandvæsen 

40 års arbejdspladsjubilæum november 2009
Kost- og servicesektoren:
 1. november 2009: Husassistent Kirsten Høj Sørensen, Skejby Sygehus 

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.

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en PenSam vejleder her på afdelingens 
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 14. januar 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 28. januar 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 11. februar 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 25. februar 2010 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

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

Mogens Højmark
– kommer og fortæller om Karen 
Jeppes fantastiske liv blandt det 
Armenske folk.
Tid: Torsdag 25. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 21. februar til 
Sonja Jensen på tlf. 86 54 27 06 
mellem kl. 18.00 og 19.00.

Århus 
FOA Efterløns- og Pensionistklub

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

Kontingentindbetaling
– med osteanretning
Tid: Tirsdag 5. januar kl. 14.00

Kontingentindbetaling
– og banko
Tid: Tirsdag 19. januar kl. 14.00

Hyggemøde
Tid: Tirsdag 2. februar kl. 14.00

Biskop Keld Holm
– fortæller om sit liv og arbejde
Tid: Tirsdag 16. februar kl. 14.00

DKA Efterløns- og pensionistklub

Ved alle onsdagsarrangementer 
serveres kaffe og smørrebrød. 
Pris 30 kr.

Naturvejleder Jan Kjærgaard
– kommer og fortæller om pram-
dragerne
Tid: Onsdag 20. januar kl. 14.00
Sted: Skt. Pauls Gade 25
Tilmelding: Senest mandagen før

Besøg af Inge og Per
 ”Vores liv i musikken”
– Musikken er rolig og dæmpet 
diner-musik, krydret med syng-
med-sange
Tid: Onsdag 17. februar kl. 14.00
Sted: Skt. Pauls Gade 25
Tilmelding: Senest mandagen før

FOA Århus 
ønsker alle sine medlemmer 

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

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67 
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-18.00*
Fredag 10.00-15.00
* Sidste torsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 13.00

Akut-telefon uden for normal åbningstid:
25 15 53 60

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

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

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

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
Merete Steensen, tlf. 20 42 27 10
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Social- og Sundhedsassistentklubben 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelses-
møde

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

KLUBBER

FOA ÅRHUS


