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Krav til en ny regering
Forsommerens protester mod regeringens og Dansk Folkepartis såkaldte genopretningspakke
er forbi, og sommerferien er ved at sænke sig over landet.
Inden nye aktiviteter begynder, er der grund til at overveje, hvad alternativet til den nuværende
regerings politik skal være. Set i det lys er KL, Kommunernes Landsforenings og Danske Regioners økonomiaftaler med regeringen særligt skuffende.
Sidste kommunalvalg betød, at oppositionspartierne har flertal i begge lokalpolitiske organisationers ledelser. Derfor havde oppositionen mulighed for at vise, at de er et alternativ. Hvis
regeringen ikke ville give ordentlige økonomiske rammer, kunne lokalpolitikerne nægte at
indgå aftaler. Så skulle samtlige kommuner og regioner administreres fra regeringskontorerne,
hvis regeringen ville have sin politik igennem.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

I stedet kapitulerede KL og Danske Regioner. Regeringen fik den nulvækst i kommunerne og
lavvækst i regionerne, som indgår i genopretningspakken.
Formanden for KL, Jan Trøjborg, undskyldte sig med, at han ville sikre det kommunale selvstyre bedst muligt. Men et lokalpolitisk selvstyre er umuligt, når de økonomiske rammer betyder, at lokalpolitikerne blot gennemfører regeringens politik.
Forløbet viser, at vi må stille meget præcise krav til en ny regering. Vi kan ikke nøjes med at
konstatere, at den nuværende forringer velfærden. Her er nogle bud på krav:

Flere indtægter
En ny regering skal have fokus på at sikre samfundets indtægter i stedet for på forringelser.
Den nuværende regerings skattelettelser til de mest velhavende giver staten et indtægtstab, der
svarer til regeringens sparekrav, så løsningen er oplagt. Dertil kommer, at mange multinationale selskaber slet ikke betaler skat i Danmark, selvom de tjener masser af
penge her. Skattesystemet må indrettes, så samfundet skaffer en større del
af sine indtægter, der hvor pengene er flest. Det er et alternativ til at hæve
den ugentlige arbejdstid, hvilket vil ramme hårdest i fag, hvor nedslidningen
er størst.

”

Vi må stille meget præcise
krav til en ny regering.

Et retfærdigere skattesystem kan også forhindre besparelser på velfærdsordninger, eksempelvis dagpengene, der hjælper mennesker, som i forvejen er klemte. Al snak om at skrotte efterlønnen bør forstumme. Ordningen benyttes næsten kun af nedslidte og lavtlønnede, hvilket
ikke kan undre, når man ser på satserne.
En ny regering må sætte velfærden fri. Den nuværende regerings frit valgs ordninger har skabt
et stort og dyrt bureaukrati, der ikke skaber mere velfærd, men blot mere kontrol. Derfor bør
lokalpolitikerne selv have lov at bestemme, om der skal være frit valgs ordninger i deres kommune eller region.
Omvendt bør en ny regering øge kontrollen med samfundets top. Det var grådigheden i finansverdenen, der var med til at skabe den krise, som almindelige mennesker nu både lider under
og skal betale for. En ny regering skal både nationalt og internationalt arbejde for en stærkere
kontrol med pengemændene, der bogstaveligt talt spiller hasard med samfundsøkonomien.
En ny regerings politik bør grundlæggende bygge på mere tillid til almindelige mennesker og
mere kontrol med samfundets top. Det vil være en ny politik.
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Når fru Hansen har haft en dejlig dag

INDHOLD

50 social- og sundhedshjælpere og
50 social- og sundhedsassistenter
fortæller om deres arbejde i en ny
bog fra FOA Århus.
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Når fru Hansen

har haft en dejlig
dshjælpere og 50

50 social- og sundhe

dag

er
dsassistenter fortæll

social- og sundhe

om deres arbejde

”Når fru Hansen har haft en dejlig dag” indeholder 100 små beretninger,
hvor 50 social- og sundhedshjælpere og 50 social- og sundhedsassistenter
selv fortæller om deres arbejde.
Social- og sundhedspersonalet forklarer åbent om, hvad der sker, når deres
erfaringer og kvalifikationer møder kravene fra en travl hverdag, hvor ældre,
syge og andre svage grupper i Århus Kommune skal have hjælp.
Bogen indeholder også en lang række billeder, der fotografisk fortæller deres
egne historier om social- og sundhedspersonalets arbejde.
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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:

Afdelingens åbningstider
i sommerperioden

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

Uge 26-31
I sommerferien, i uge 26-31, har afdelingen åbent
kl. 10-14.

Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere,
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhusbetjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører,
færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere,
plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske serviceledere
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Samsø
Samsø-kontoret er lukket i juli. Første åbningsdag
efter ferien er onsdag den 11. august.
Odder
Odderkontoret lukker permanent pr. 1. juli
– se mere herom i maj-bladet
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Når fru Hansen har
FOA Århus har taget initiativ
til bogen: ”Når fru Hansen
har haft en dejlig dag”. Her
fortæller 50 social- og sundhedshjælpere og 50 social- og
sundhedsassistenter om deres
arbejde.

For lidt tid

Det stærke personlige engagement betyder
ikke, at social- og sundhedspersonalet kun har
positive oplevelser på
jobbet. Et gennemgående træk er, at personalet
oplever, at de er for få og
har for lidt tid.
Bogen er blevet til, fordi social- og sundheds”Desværre
betyder
personalet skal have mulighed for at beskrive
besparelser, at vi bliver
deres egen virkelighed. I bogen fortæller de,
færre og færre og stadig
hvordan deres erfaringer og kompetencer
mere stressede, så det
møder en virkelighed, som er præget af for få
er svært at gøre tingene
ressourcer og for mange opgaver. Men de betilfredsstillende. Jeg ville
skriver også en virkelighed, hvor glæden ved
gerne have mere tid til at
at hjælpe og opmuntre andre fylder meget.
snakke med borgerne,
Titlen, ”Når fru Hansen har haft en dejlig
men vi har et stort undag”, er en forkortet udgave af sådan en bederskud, der skal hentes
skrivelse. Social- og Sundhedshjælper Birte
hjem - og det er åbenbart
Günzel fortæller i bogen:
os på gulvet, der skal
ig dag” indeholder 100 små beretninger,
”Jobbet er hele mit liv, og jeg har virkelig
gøre det.”
pere og 50 hjertet
socialogDet
sundhedsassistenter
med.
bedste er at se, når fru HanSådan beskriver socialsen går i seng og sover godt, fordi hun har
og
sundhedsassistent
haft en dejlig dag.”
Grethe Hjarsbæk sin
orklarer åbent
om,vrimler
hvadmed
derden
sker,
deres virkelighed, som mange
Bogen
slagsnår
udtalelser,
som
er
udtryk
for
et
stærkt
personligt
engageder kravene fra en travl hverdag, hvor ældre, andre kan nikke genkenment. For eksempel fortæller social- og sunddende til. Blandt dem er
rhus Kommune
skal Marianne
have hjælp.
hedshjælper
Rasmussen:
social- og sundhedshjæl”Jeg kommer fast ud til en yngre borger
Lene Staalby:
række billeder,
der fotografisk fortæller deres per”Det
med sclerose, som jeg har en god kontakt til.
største problem
dhedspersonalets
arbejde.
Han var ved
at miste modet, men jeg har fået
er utilstrækkelige resham med til en masse ting, blandt andet aktisourcer og en stresset
viteter og genoptræning for scleroseramte på
hverdag. Jeg har selv
Langenæs og på sclerosehospitalet i Ry samt
været sygemeldt i en
madlavning på Sønderskovhus. Det er rigtig
længere periode med en
dejligt.”
depression og er sikker
Social- og sundhedsassistent Jytte Kruse
på, at presset fra arbejdet
Jepsen opsummerer på mange måder socialspiller ind. Der mangler
og sundhedspersonalets indstilling:
hænder – samt noget
”Det bedste ved jobbet er at se de menneanerkendelse og status.
sker, man hjælper blive glade. At kunne bistå
Også i form af højere
med det, de ikke selv kan, være skulderen de
løn.”
kan græde ud ved …”
Glæden ved at arbejde med mennesker
Bureaukrati
er udbredt blandt social- og sundhedsperEt andet udbredt kritiksonalet, og nogle er skiftet fra andet arbejde
punkt er, at der er for
af netop den grund. Social- og sundhedsasmeget bureaukrati. Sosistent Elly Rasmussen forklarer:
cial- og sundhedshjæl”Det bedste ved jobbet er at have med
per Birthe Dahl Larsen
mennesker at gøre, hvad jeg ikke havde tidlisiger:
gere, da jeg i mange år arbejdede på kontor.
”Administrationen af
Jeg tog arbejde på området af lyst og ikke af
frit valgs systemet tager
nød, og det er dejligt at kunne gøre noget for
al for lang tid, som vi
andre.”
kunne bruge på borger-
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haft en dejlig dag

lig dag

m
nter fortæller o
undhedsassiste

deres arbejde

ne. Før kunne en gruppeleder i høj grad selv
administrere tiden. Nu
skal vi igennem et tungt
og bureaukratisk system,
hvis en borger har brug
for mere hjælp. Det giver nogle frustrationer.”
Social- og sundhedsassistent Karin Nielsen,
mener, at der er for
meget
bureaukratisk
kontrol i ældreplejen,
som stjæler tiden fra de
ældre:
”Der ville komme
meget godt ud af mere
frie hænder og mindre
kontrol. Vi brænder jo
for jobbet.”

Faglig stolthed

Ved henvendelse i afdelingen er bogen ’Når fru Hansen har haft en
dejlig dag’ gratis for medlemmer, så længe oplag haves. For ikkemedlemmer er prisen 100 kr.
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Selvom social- og sundhedspersonalet ofte oplever en hverdag med
mange frustrationer, så
udstråler deres beretninger en faglig stolthed over deres indsats.
Social- og sundhedsassistent Dorthe C Pedersen fortæller:
”En aften var jeg hos
en diabetiker med meget
højt blodsukker, selvom
han havde fået hurtigtvirkende insulin. Jeg
kontaktede vagtlægen og
kunne sparre med ham
om dosering af ekstra
insulin ud fra min viden
om, at beboeren ikke
ville få noget at spise før
næste dag.”
Et udbredt træk er, at
social- og sundhedspersonalet lægger vægt på
deres evner til holde øje
med, hvordan borgerne
har det:
”I udførelsen af mit
job har jeg blik for ting,
der kan gøres anderledes – herunder behovet
for bedre hjælpemidler.
Jeg er også god til at



gribe ind, hvis et sygdomsforløb eller en demens udvikler sig – eller i det hele taget, hvis
en beboer får det dårligere”, forklarer socialog sundhedshjælper Kirsten Have.

Et øjebliksbillede
Social- og sundhedspersonalet har beskrevet
deres arbejde til journalist Carl Ancher, som
lavede de 100 interviews i sommeren 2009.
På det helt konkrete plan er der altså tale om
et øjebliksbillede. Det kan eksempelvis betyde, at den udbredte kritik af de håndholdte
computere, PDA’erne, ikke nødvendigvis
længere gælder de mange steder i ældreplejen, hvor personalet ikke mere skal registrere
komme- og gåtider på PDA’erne. På samme
måde er ros og kritik af lokale ledelser, kollegaer eller andre samarbejdspartnere heller
ikke nødvendigvis dækkende i dag. Men på
et mere generelt plan giver profilerne et godt
indblik i social- og sundhedspersonalet og deres arbejdsliv.
Bogen er opstået, samtidig med at Århus
Kommune og FOA Århus sammen har fået
beskrevet social- og sundhedshjælpernes og
social- og sundhedsassistenternes opgaver og
kompetencer i to fag- og personprofiler.
De to profiler, bidrager til sundhedsfagligt
at sætte de to faggrupper på dagordenen.
”Når fru Hansen har haft en dejlig dag” beskriver dagligdagen på godt og ondt og kan
forhåbentlig supplere den indsats.
Der er nemlig behov for at skabe et større
fokus på social- og sundhedspersonalet. Bogen fortæller, at mange social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er
tæt på efterløns- og pensionsalderen. Hvis
ældreplejen skal kunne tiltrække deres afløsere, så skal jobbenes tiltrækkende sider
frem, og social- og sundhedspersonalet skal
have mulighed for at bruge og udvikle deres
kompetencer.
Samtidig skal problemerne frem i lyset, så
de kan blive løst, ellers vil mange søge væk
fra social- og sundhedsfagene, når de får mulighed for det.

Se også side 12-13.
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– også et FOA-job

Du skal huske, hvor du kommer fra
den gensidige respekt, og du risikerer at miste tilliden i personalet. Resultatet kan hurtigt
blive modvilje, påpeger han.
Derfor bærer han heller ikke nag:
– Det kan du ikke bruge til noget fornuftigt. Du skal være i stand til at give en skideballe, når det er berettiget. Men så skal du
også være villig til at tegne en streg i sandet, så
både medarbejderen og du selv kan komme
videre.

Synlig ledelse

Kender til jobbet

Tommy Hansen er stationsleder på Station Syd og
desuden tillidsrepræsentant for mellemlederne i
bl.a. driftscentralen, disponeringen og på planlægningskontoret.

Tommy Hansen er stationsleder på Busselskabet Århus
Sporvejes station Syd
i Hasselager og i fuld gang
med en toårig uddannelse på
Ledelsesakademiet. Han mener
dog, at ledelse ikke alene kan
læres på skolebænken men
hænger tæt sammen med
personlighed og erfaring.
– Du skal være dig selv, og du skal huske,
hvor du kommer fra, svarer han – selv tidligere chauffør - på spørgsmålet om, hvordan
man bliver en god leder.
Om Tommy Hansen også selv er en god
leder, lader han andre om at vurdere. Men
han tør godt stå ved, at han gør et ærligt forsøg. Det handler om at gå til opgaven med
tilpas ydmyghed:
– Hvis du puster dig op, opnår du aldrig

en mellemleder netop i mellem to parter. Og
ikke mindst i tider med store forandringer,
hvor både ledelse og medarbejdere kan være
usikre på fremtiden, kan krydspresset mærkes. Det har i tidens løb ramt nogle kolleger
så hårdt, at de – som Tommy Hansen siger
– er gået ned med flaget. Især perioden efter
strukturomlægningen i 2005 af Århus Sporveje var ”en hård tid”.

Tommy Hansen blev praktisk talt gift ind i
branchen, da han som kun 21årig begyndte
som chauffør i svigerfarens busselskab. Og
skulle det gå så galt, at Århus Sporveje ikke
vinder den næste udbudsrunde i 2011 - og
Tommy Hansen måske skal se sig om efter
noget andet at lave - er han sikker på, at det
bliver inden for branchen.
Og det vil ikke genere ham igen selv at
køre bus:
– Jobbet er ansvarsfuldt og rimelig frit. Og
du er hele tiden i kontakt med mennesker,
påpeger han.
Tommy Hansen understreger flere gange
sin erfaring som chauffør som en vigtig ballast i
jobbet som stationsleder. Han ved, hvad det vil
sige, når chaufførerne stresser over trafikken
eller over sure passagerer.
Og med erfaringen kan
han se en sag fra to sider,
når et problem dukker op.
– Min erfaring gør mig
i stand til at stille kritiske
spørgsmål op ad i systemet, hvis jeg ikke mener,
at en beslutning kan begå
sig i virkeligheden, mener
Tommy Hansen. Og det er
hans indtryk, at hans egen
ledelse værdsætter en seriøs sparring.
Men i sagens natur står

Tommy Hansen er glad for sit job som stationsleder. De mere administrative funktioner
er overtaget af kompetente kolleger, og han
har selv fået kompetencen til at træffe de afgørende beslutninger ”nu og her”. En nødvendighed hvis tilliden og troværdigheden
skal kunne bevares blandt medarbejderne.
Alt i alt giver det ham mulighed for at praktisere synlig ledelse. For som han siger, nytter
det jo ikke noget at gemme sig på et kontor
fra 8 til 16, når 40-45 procent af chaufførerne
møder ind kl. 4 om morgenen.
Derfor møder han jævnligt tidligt om morgenen. Og derfor tager han ofte ud på endestationerne og får en personlig snak med
chaufførerne.
– Langt bedre end at sidde bag skrivebordet, mener Tommy Hansen.

Busselskabet
Busselskabet Århus Sporveje står for bybuskørslen i Århus. Selskabet beskæftiger ca. 800 medarbejdere, fordelt på 71 ansatte i
tekniske afdelinger, 37 ansatte i administrative afdelinger samt 689 fastansatte buschauffører.
Busselskabet har 210 busser, en omsætning på ca. 490 millioner kroner og leverer ca. 586.000 køreplantimer om året.
I 2006 blev Århus Sporveje opdelt i Århus Sporveje Trafikselskabet og Århus Sporveje Busselskabet. Som følge af kommunalreformen indgik Busselskabet i 2007 – i lighed med andre trafikselskaber og –afdelinger i den midtjyske region – som en del af
trafikselskabet Midttrafik.
I april 2008, vandt Busselskabet de første udbud af buskørsel i Århus Kommune. Næste udbudsrunde kommer i 2011.
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Medlemsarrangementer
efterår 2010
EN FILM AF

ERIK CLAUSEN

Erik Clausens nye film:

’Frihed på prøve’

Velkommen til et aktivt andet
halvår 2010

Indledning ved
Erik Clausen
I ’Frihed på prøve’ bliver den midaldrende
John, som vi kender
fra Erik Clausens
sidste film ’Ledsaget
udgang’, løsladt på
prøve.

På de næste sider finder du en række af afdelingens aktiviteter for andet halvår 2010 – samt enkelte IT-kurser i januar 2011.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslagstavlen på din arbejdsplads eller på hjemmesiden.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
FOA Århus

John tager straks til Jylland, hvor han vil hjælpe sin voksne søn, der er kommet i vanskeligheder.
Uanset om det gælder at være den nærværende familiefar, den perfekte partner i linedans
eller bare det at passe et arbejde, så kommer
tingene dog ikke altid lige let til John.

SMS-nyheder
FOA Århus har en SMS-service,
som orienterer dig om nyheder
og vigtige arrangementer.

’Frihed på prøve’ er en film med både humor
og alvor – en rigtig Clausen-film med ham selv
i hovedrollen.

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

Tid og sted oplyses senere.

Hvis du vil afmeldes, skriver du
foaaarhus stop – og beskeden
sendes igen til 1919.

Kommunikation i lyst og nød!
I ord og tale og med vores kropssprog kommunikerer vi hele tiden med hinanden. Nogle gange
venligt og imødekommende, andre gange står vi
stejlt over for hinanden.
Jens Arentzen fortæller meningsfuldt og underholdende om kommunikationens mange ansigter
– og giver et par fif til, hvad vi kan gøre, når kommunikation bliver til konflikt.
Onsdag 27. oktober 2010 kl. 19-21(ca.)
i FOA Århus

Kursus nr. A20
Tilmeldingsfrist: mandag 11. oktober

Jens Arentzen
– skuespiller, instruktør og foredragsholder

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

7

N U M M E R

4

·

J U L I

 0 1 0

MEDLEMSARRANGEMENTER EFTERÅR 2010

’Hyperstress!’

Food, Inc.

Er du hyper?
Er du altid på?
Hvis ja, er du i fare for at
blive ramt af hyperstress.
En ny og farlig form for
stress, som rammer dig,
hvis du kører i et opskruet
gear alt for længe. Som
kan føre til faldende livslyst og arbejdsglæde – i
værste fald til sygdom og
død.
Alternativet er en åben samtalekultur med klare
retningslinjer og klare forventninger for, hvem der
skal hvad, hvordan og hvor meget. At vi bliver enige
om, at det hele skal være en smule mindre opskruet
– mindre hyper.
Aftenen byder både på en overordnet forklaring og
på små fif til, hvordan man bedre kan håndtere den
pressede hverdag. En aften med indsigt og varme.

”Her er en dokumentarfilm,
der viser, at de fødevarer, vi
køber i supermarkederne
intet har med kernesunde
livsglade køer eller solmodne tomater at gøre. Det er
rene samlebåndprodukter,
skabt for at skabe profit og
ikke for at skabe glade og
sunde mennesker – og slet
ikke glade dyr.
‘Food, Inc.’ er en film, der burde interessere ethvert
spisende væsen på den her klode.”
Sådan lød anmeldelsen i DR’s Filmland, der gav
filmen fire stjerner.

Oplæg ved Einar Baldursson – cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved
tilmelding skriver du dit navn ”+1”).

Tirsdag 21. september 2010 kl. 19-ca. 21
i FOA Århus.
Kursus nr. A21
Tilmeldingsfrist: fredag 3. september

Tid og sted: onsdag 24. november kl. 19.30
i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. A22
Tilmeldingsfrist: mandag 8. november

Instruktør: Robert Kenner.
Se mere om filmen på www.youtube.com.

Marselisløbet
Deltag i Marselisløbet 29. august
Ta’ din FOA-kollega med til Tangkrogen til en hyggelig dag med løb eller gang.
FOA Århus sørger for hygge og forplejning – i et fælles telt med LO Århus.
Efter løbet bydes på pølser og øl/vand i LO teltet.
Tilmelding og gebyr
Du skal selv sørge for tilmelding til løbet. Du kan få halvdelen af tilmeldingsgebyret
refunderet ved henvendelse til FOA Århus mod forevisning af kvittering.
Løbe t-shirt
FOA-medlemmer, der deltager i Marselisløbet, kan få en lækker løbe t-shirt
med LO Århus logo. Mail til lohk@foa.dk – og angiv størrelse (damestr.: M, L /
herrestr.: XL, XXL) samt navn og cpr-nr. Bemærk: Begrænset oplag!
T-shirten kan afhentes i teltet søndag inden løbet.
Deltager du om lørdagen, kan t-shirten afhentes hos FOA Århus fra den 23. august.
Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lotte Holbech Knudsen
på tlf. 8936 6666.
Gratis adgang til koncert
Dit startnummer giver gratis adgang til koncerten med Sanne Salomonsen
i Tivoli Friheden den 3. september.
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MEDLEMSARRANGEMENTER EFTERÅR 2010

Juletræsfest
for alle medlemmer

Fagforeningen
på arbejdspladsen

Årets juletræsfest holdes
søndag 12. december 2010 kl. 10-13 hos
Århus Firma Sport,
Paludan Müllers Vej 110,
8200 Århus N.

• Overenskomst
• Arbejdsmiljø
• Tavshedspligt
• Sygefravær
• Etik og moral

Billetter kan reserveres og købes fra den 8. november til og med den 26. november 2010.

Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus
gerne vil drøfte med dig og dine kolleger – hvis
I ønsker det!

Prisen er 40,- kr. for en børnebillet, 20,- kr. for
en voksen.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

Der kan max. købes
2 voksenbilletter
pr. familie/medlem.
Læs mere 1. nov.
i bladet og på
hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk.

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J
Tlf. 8936 6666
så vi i fællesskab kan aftale emne, tid og sted.
Så laver vi et opslag, der orienterer om mødet.

Tag med FOA Århus
i Tivoli Friheden
FOA Århus og Tivoli Friheden inviterer dig
og din familie til en dag fuld af oplevelser.
Med kuponen nederst kan du spare penge på
entré og Turbånd til en valgfri dag.

Bemærk
nyt
Kuponen afleveres ved indgangensted!

Tag med
FOA Århus
i Tivoli Friheden

Gyldighedsperiode:
FOA Kor 1. april - 24. okt. 2010
Koret starter op– FOA
igen onsdag
RABATKUPON
Århus 8.

september
2010 kl. 19.00-21.30 i sanglokale 1 på RosenEntré
barn (u. 90 cm):
0,- kr.
vangskolen.

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

Entré barn (90-140 cm): 30,- kr.
Både herre- og damestemmer er meget velEntré voksen (o. 140 cm): 40,- kr.
komne.
Turbånd (u. 90 cm):
40,- kr.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller
Turbånd (o. 140 cm):
80,- kr.

Med kuponen fra
marts-bladet (side 12)
kan du spare penge
på entré og turbånd til
en valgfri dag.

0
201

tidligere erfaring med korsang.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommed familie. Rabatten gælder op til 5 personer.

men til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og
tlf. ingen
nr. 86
14 97
18.
har på
desuden
kontant
værdi.

www.friheden.dk
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MEDLEMSARRANGEMENTER EFTERÅR 2010

FOA Ungdom

Sommerdysten er årets store event for alle LO’s unge.
Tag med til 3 inspirerende og udviklende dage, hvor du bliver udfordret på din faglighed og personlighed.
Se, hvad fællesskabet kan, og fest igennem sammen med 500 andre, aktive unge. Det bliver en weekend, du aldrig glemmer!

Sommerdyst 2010
– ta’ med i weekenden
den 20.-22. aug. og bliv
udfordret på din faglighed og personlighed.
Se, hvad fællesskabet
kan, og fest igennem
sammen med 500 andre, aktive unge.
Læs mere på
www.loungdom.dk.

FOA Ungdom holder møde den
første torsdag i måneden fra kl. 1719. Møderne er for dig, der har lyst
til faglige diskussioner, spændene
oplæg og en snak om, hvad der rører sig på din uddannelse eller arbejdsplads. Det eneste krav er, at
du skal være under 31 år.

$8*867)5('(5,&,$,'576$1/*

• Samarbejde, solskin og sommerfest på tværs af fag
• En weekend, du aldrig glemmer!
• Fællesskab, fest og fantastiske oplevelser!
• Gratis fælles transport med bus

7,/0(/'',*)5$//($1'5(
6HPHUHRPVRPPHUG\VWHQLQNOELOOHGHUQHIUDVLGVWHnUSnZZZORXQJGRPGN
6HPHUHRPV
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7LOPHOGLQJNRVWHUDOPVPVWDNVW

SommerDyst2010_A4_annonce_02.indd 1

28/04/10 9.19

Vil du vide mere?
Kontakt foaungdom@gmail.com
På Facebook: søg på gruppen ’FOA Ungdom Århus’

To tilbud om hjælp til selvhjælp på hjemme-PC’en:

Vi gentager succesen:

Facebook

Få styr på familiebillederne

Kom bag om Facebook.
Kursus for begyndere og let øvede.
• ’Sociale medier’ – hvad er det, vi snakker om?
• Hvordan er folk ”sammen” på Twitter, Facebook og Linkedin m.v.?
• Hvad kan man bruge Facebook til? Som privatperson og som fagligt aktiv?
• Hvordan gør man så, når man har fastlagt sit
budskab? Og hvad skal man være forsigtig
med at gøre?

• lav dit eget fotoalbum
• lav din egen billedpræsentation

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 usbnøgle).
Der introduceres bl.a. til programmet PhotoStory, som kan hentes gratis på nettet. Der udleveres ikke undervisningsmateriale på kurset.

Der udleveres ikke undervisningsmateriale på
kurset.

Kursus nr. A50
Mandag 4 .oktober kl. 16.30-18.00
– tilmeldingsfrist 16. september.

Kursus nr. A52
Onsdag 26. januar 2011 kl. 16.30-18.00
– tilmeldingsfrist 10. januar.

Kursus nr. A51
Onsdag 19. januar 2011 kl. 16.30-18.00
– tilmeldingsfrist 3. januar.

Kursussted:
AOF Midt
Søren Frichs Vej 40 A • 8230 Åbyhøj.

Kursussted:
AOF Midt
Søren Frichs Vej 40 A • 8230 Åbyhøj
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MEDLEMSARRANGEMENTER EFTERÅR 2010
Kursus over 4 dage: 4/10 og 5/10 2010 samt 11/10 og
12/10 2010 Kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A44
5 mandage aftener: 11/10 – 15/11 2010 kl. 18.45-21.45
NB: Ingen undervisning i uge 42!
Kursus nr. A45

IT Kurser efterår 2010/januar 2011
Alle IT-kurser holdes hos

AOF Midt
Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Trin 3

NB! Tilmeldingsfrist senest
1 uge før kursusstart.

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

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 dokument. Desuden hvordan man
skriver og redigerer i en tekst.

5 mandage aftener: 10/1-7/2 2011 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A46

PowerPoint

5 mandage aftener: 30/8-27/9 2010 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A40
Kursus over 4 dage: 16/8 og 17/8 2010 samt 23/8 og 24/8
2010 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A41

Powerpoint er præsentationsprogrammet, som de fleste
gerne vil bruge, men ikke kan. Kurset gennemgår opbygningen af forskellige former for fremvisning med brug af
billeder, diagrammer etc.
Kursus over 4 dage: 25/10 og 26/10 2010 samt 1/11 og
2/11 2010 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A47

Trin 1
Trin 1 er for de medlemmer, som enten har taget Tændsluk-kurset, eller som i forvejen kan tænde 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 (billeder m.v.).

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.

5 onsdage aftener: 1/9-29/9 2010 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A42
Kursus over 4 dage: 20/9 og 21/9 2010 samt 27/9 og 28/9
2010 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A43

2 dags kursus: 22/11-23/11 2010 kl. 8.30-15.00
Kursus nr. A48

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

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

2 dags kursus: 29/11-30/11 2010 kl. 8.30-15.00
Kursus nr. A49

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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Faglig
professionalisme
Anne-Mette Kruse var tilknyttet FOA Århus som fotograf i forbindelse
med overenskomstkonflikten i 2008 og fik siden til opgave billedmæssigt at beskrive social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i deres arbejde med ældre.
I nogle dage i foråret 2009 fulgte hun personale på Lokalcenter Sabro i
’plejen’ og ’aktiviteten’. Det er billeder herfra, som vises her på siderne,
og som også er brugt i bogen ’Når fru Hansen har haft en dejlig dag’
(se side 4-5).
Anne-Mette Kruse fortæller:
– Når jeg fulgte i hælene på ’sosu’erne’, slog det mig, hvordan de satte
stemningen med humor og lune. På den måde blev plejeopgaver og
’trivielle’ gøremål til gode oplevelser for de ældre.
– Jeg synes, at billederne viser, at ’sosu’erne’ mestrer de medmenneskelige kompetencer – på trods af travlhed og mange praktiske og ofte
fysisk krævende og belastende gøremål.
– For mig var det også tankevækkende, at selv om ’sosu’erne’ faktisk
mange gange om dagen går ind og ud af folks private hjem (stuer) – så
evner de både at vise respekt for beboernes integritet og samtidig på en
varm og menneskelig måde at hjælpe den ældre – og måske syge – med
dét, vedkommende ikke selv kan klare. Det afspejler efter min mening
en høj grad af faglig professionalisme, mener Anne-Mette Kruse.

Fotografen
Anne-Mette Kruse har sideløbende med sin fotografering arbejdet
som folkeskolelærer, med efteruddannelse af lærere, pædagogiskadministrativ ledelse, forskning i
køn og pædagogik, været teamleder og coach på Kaospiloterne,
evaluator af kvindeprojekter for
LO og KAD og underviser bredt
i fagbevægelsen bl.a. om køn og
ledelse, kommunikation, coaching
og ligestilling.
Hun arbejder nu udelukkende
som fotograf og har bl.a. udstillet
på Kvindemuseet i Danmark.
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Fælles velfærd
til fælles bedste
Med sin
’genopretningspakke’ har regeringen
lagt op til en tilbagerulning
af velfærdsstaten. Denne artikel peger i en anden retning.
Den argumenterer for et
solidarisk offentligt fællesskab
som forudsætning for ordentlig velfærd. Ligesom det også
er forudsætningen for gode
løn- og arbejdsforhold og for
lønmodtagernes faglige og
politiske indﬂydelse. Forsvaret
af velfærdsstaten er derfor en
opgave for alle – både privat
og offentligt ansatte.

Vil det skabe mere frihed for den enkelte i
dagligdagen? Mere lighed og solidaritet? Skaber det ikke snarere mere tvang, større ulighed og mere egoisme, når den nødvendige
velfærd bliver afhængig af den enkeltes pengepung? Hvor mange vil ikke være tilbøjelig
til at dukke nakken i en konfrontation med
arbejdsgiveren, fordi lønindtægten bliver helt
nødvendig for de basale livsbetingelser, fordi
den fælles velfærd betalt over skatten er blevet voldsomt reduceret? Et par eksempler:

Første eksempel:
Sundhedsforsikringer

Af Kirsten Normann Andersen
afdelingsformand

Hvad vil der ske, hvis det fælles sikkerhedsnet bliver fjernet til fordel for individuelle
ordninger bestemt af den enkeltes indtægt?
Hvor mange bekymringer vil det ikke give
den almindelige lønmodtager? Hvor sårbar
vil dagligdagen ikke blive for en almindelig
smed eller kontorassistent, tømrer eller social- og sundhedshjælper, hvis de hver især
skal sørge for private forsikringer for
• ordentlig lægehjælp og hospitalsophold?
• tidsvarende skolegang for børnene?
• anstændig pasning af deres pensionerede
forældre?
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Et offentligt og solidarisk sundhedsvæsen tager sigte på at helbrede alle borgere – uanset
deres stilling på arbejdsmarkedet. De fradragsberettigede sundhedsforsikringer er derimod
til for at reparere arbejdskraft, ikke helbrede
mennesker. Man skal nemlig være i et ansættelsesforhold, før man kan være omfattet af en
fradragsberettiget sundhedsforsikring.
Bliver man ledig, bliver man derfor dobbelt
straffet. Ikke alene går man voldsomt ned i
indtægt og kommer på understøttelse - man
mister også sin sundhedsforsikring.
Forsikringsselskaberne favoriserer nogle
kunder med fx langtidskontrakter og dermed
mere favorable ordninger. Det kan typisk
være store virksomheder med mange ansatte
og dermed større risikospredning for selskaberne. Risikoen for samfundet og den enkelte
lønmodtager er til gengæld et mere stift arbejdsmarked, hvis det er forbundet med dårligere sundhedsforsikring at skifte job.
Alt i alt bringer sundhedsforsikringer lønmodtageren i et dobbelt afhængighedsforhold
til sin arbejdsgiver: Hvor kritisk tør man være,
når ikke bare ens løn, men også ens sundhed
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afhænger af den forsikring, man har gennem
sin arbejdsgiver? Hvad betyder det for det
faglige sammenhold på den enkelte arbejdsplads?

Andet eksempel:
Understøttelse og arbejdsløshed
I 1980erne udgjorde dagpengene i gennemsnit godt 75 procent af lønnen for en faglært
arbejder. I dag er det godt 50 procent.
Dagpengeniveauet er politisk vedtaget af
Folketinget. Niveauet har betydning for, hvor
trygge vi som lønmodtagerne føler os på arbejdsmarkedet. Jo lavere niveauet er, desto
større er risikoen for, at arbejdsløshed kan true
vores grundlæggende livsbetingelser som fx
boligforhold. Det samme gør sig gældende for
dagpengeperiodens længde, som regeringen og
Dansk Folkeparti her pr. 1. juli 2010 skærer
ned fra fire til to år. Jo kortere perioden er, desto større trussel mod den enkeltes livsvilkår.
For hvis du falder for tidsfristen, skal kommunen lave en beregning. Hvis du er gift, vil
størrelsen på din ægtefælles indkomst være
afgørende for, om du kan få kontanthjælp.
Kommunen kan desuden se på friværdien i
dit hus, måske på din bil og efter et halvt år
også på din arbejdsmarkedspension.
Utryghed omkring dagpengeniveauet og
-periodens længde har betydning for de betingelser, som vi som lønmodtagere vil arbejde
under, altså for de arbejdsforhold, vi vil finde
os i. Og dermed ikke alene betydning for den
enkeltes økonomi men også for det faglige
sammenhold på arbejdspladsen.
En offentlig solidarisk velfærd er til gavn for
alle lønmodtagere.
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Efterlønnere og pensionister

Arrangementer
På disse sider finder du en kort
omtale af arrangementer, som finder
sted i den nærmeste fremtid.
Du kan læse mere på afdelingens
hjemmeside www.foa-aarhus.dk og i
dit klubblad.

Klubberne
Handicaphjælpernes
faggruppeklub
Møde i Netværksgruppen
Tid: Onsdag 25. august kl. 13
Sted: FOA Århus
Tilmelding: skal ske til klubformand
Gerda Bach Andersen på tlf. 20 26
54 51.
Tilmeldingsfrist: dagen før mødet
Ny næstformand for klubben er
Preben Sørensen – tlf. 25 30 42 47
Social- og sundhedsassistentklubben
Studietur til Berlin
Mandag 27. september – fredag 1.
oktober
Med besøg på bl.a. universitetshospital, dagcenter og plejehjem.
Samt – selvfølgelig – turistture.
Pris pr. person: 2.500 kr. for medlemmer af social- og sundhedsklubben. 3.500,-kr. for andre.
Flere oplysninger finder du på
www.assistentklubben.dk – se
kvartalsbladet side 18.
Faggruppeklubben
Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere
Studietur
– til et specielt sted i Danmark
Tid: Tirsdag 21. september 2010
Tilmelding: Brug kuponen her på
siden.
Arr.nr.: X1
Tilmeldingsfrist: senest mandag 16.
august. Bemærk: kun 40 pladser ved for mange tilmeldinger trækkes
der lod. Deltagerne på studieturen
vil få direkte besked, senest fredag
20. august.
NB: Man skal selv søge tjenestefri,
evt. A9 eller ferie (faggruppeklubben yder ikke daglønstab).

25 års arbejdspladsjubilæum april 2009
Social- og sundhedssektoren:
22. april 2010: Sygehjælper Eva Thystrup, Lokalcenter Syd

Store legedag
- Sammen med de øvrige LO
seniorklubber skal vi have en
hygge/legedag med mad og musik
Tid: Tirsdag 3. august
Se annonce om pris og tilmelding i
Odder Avis

25 års arbejdspladsjubilæum april 2009
Social- og sundhedssektoren:
1.maj 2010: Sygehjælper Ingrid Kristine Hansen, Århus Sygehus
1. maj 2010 Sygehjælper Inge Marie Rasmussen, Stefanshjemmet
5. maj 2010: Social- og sundhedshjælper Inge-Lise Dalsager,
Midtbyens Lokalcenter
22. maj 2010: Social- og sundhedshjælper Ruth Hougård Christensen,
Lokalcenter Sydvest

Havebesøg
– Vi besøger Henning og Erna i
deres skønne have, nyder de dejlige
blomster og får kaffe
Tid: Torsdag 12. august
Tilmelding: Senest 9. august på tlf.
86 54 36 79 mellem kl. 18.00 og
19.00.

Teknik- og servicesektoren:
17. maj 2010: Teknisk serviceleder Lars Frengler, Lystrup Skole

Udflugt til Bindeballe
Købmandsgård
– Afgang fra Spektrum kl. 9.00. Vi
kører til Mallehøje Naturpark, hvor
vi skal have lidt at spise. Derefter
til Tørring og slutter dagen på
Bindeballe Købmandsgård, hvor vi
får kaffe (som vi selv skal lave) og
en ”Bindeballe snegl”. På udturen
vil der være kaffe og 1 rundstykke.
Forventet hjemkomst kl. 17.30. Pris
for kaffe og rundstykke 35,00 kr. pr.
person – bestilles ved tilmelding.
Turen koster 250,00 kr. for medlemmer og 300 kr. for ledsager.
Tid: Torsdag 26. august
Tilmelding: Senest 4. august til Rita
Pedersen på tlf. 23 69 66 30.

Kurser for tillidsvalgte
Afdelingen tilbyder de tillidsvalgte en
kvalificeret uddannelse, så man er parat
til at løse de mange opgaver, der følger
med hvervet.
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40 års arbejdspladsjubilæum april 2009
Pædagogisk Sektor:
10. maj 2010: Dagplejer Bente Pasgaard, Dagtilbud 1001

PenSam Pensionsrådgivning

Du kan efter aftale træffe en PenSam vejleder her på afdelingens
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag 12. august 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag 26. august 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
Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement.

Introduktionsdag:
Alle nyvalgte tillidsvalgte inviteres til
en introduktionsdag i afdelingen. Her
gives information om, hvor man kan
henvende sig, hvis der er behov for
hjælp, og der gives en introduktion til
TillidsZonen.

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

Grundkurser:
Afdelingen tilbyder desuden to grundkurser for tillidsrepræsentanter af i alt
16 dages varighed i efteråret. Man får
en viden, der er til stor hjælp for at kunne løse opgaverne på arbejdspladsen.

Denne kupon sendes til:

Andre kurser for tillidsvalgte:
Afdelingen tilbyder desuden en række
andre kurser – eks. grunduddannelse
for TR-suppleanter, løn- og forhandlingsteknik m.v.

Arr.nr.:

FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING
Arrangementets navn:
Navn:
Cpr.nr.:
Tlf. privat:

Kursustilbud til tillidsvalgte udsendes
direkte til målgruppen og kan ligeledes
ses på www.tillidszonen.dk.
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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
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

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

KLUBBER
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
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

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 401

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, Olof 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

Huset Venture 86 28 35 55

Alt henvendelse til:
FOA Århus
Christian X’s Vej 6-8
860 Viby J

