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Et kriseår
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Generalforsamling og årsmøder – side 6 -7

8. marts og ligelønskampen
Kampen for ligeløn understreger, at 8. marts, kvindernes internationale kampdag, stadig er
vigtig.
Kampdagen fejrer i år 100 års jubilæum og har danske rødder. Dagen blev foreslået på en
international, socialistisk kvindekongres, der i 1910 blev holdt i København, og året efter var
Danmark blandt de fire lande, som først markerede dagen.
Desværre er dagen stadig aktuel her i landet. I gennemsnit er timelønnen for en mand 17,7
procent højere end for en kvinde. Denne lønforskel er endda en smule højere, 18 procent,
blandt de ansatte i kommuner og regioner, end den er blandt privatansatte, så FOA’s medlemmer mærker i høj grad, at der ikke er ligeløn.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

Når mænd i snit tjener så meget mere end kvinder, så skaber det en ulighed mellem kønnene,
som rækker ud over lønforskellen. For eksempel mister et forældrepar mange penge, hvis
manden og ikke kvinden tager den sidste del af barselsorloven, der er på dagpenge. Forskellen
på hans løn og dagpengene er nemlig størst, og det skaber et pres for, at hun tager orloven.
Lønforskellen betyder også, at kvinder ofte får en væsentligt lavere levestandard efter en skilsmisse, og det kan presse kvinder til at blive i forhold, som de burde forlade.

Kvinder kræver ligeløn
Ligelønskampen var da også det arbejdsmarkedsspørgsmål, som flest kvinder mente var vigtigst, da Gallup for nylig spurgte dem for Urban. Og analyseinstituttet Userneeds har lige lavet
en anden undersøgelse for Personalepolitisk Forum, der viser, at FOA’s medlemmer er mere
utilfredse med deres løn end andre kommunalt og regionalt ansatte. Undersøgelsen viser også,
at social- og sundhedspersonalet er den FOA-faggruppe, der er mest utilfreds med lønnen.
FOA havde altså opbakning fra medlemmerne, da FOA på en KTOkonference i januar pegede på, at ligeløn og flere penge til de lavtlønnede bør være de vigtigste krav, når de offentligt ansatte i 2011 skal
have nye overenskomster.

”

Ligeløn og flere penge
til de lavtlønnede

KTO-konferencen var en slags tyvstart på overenskomstprocessen, da det er FOA’s medlemmer og afdelinger, som her i foråret og til sommer formulerer overenskomstkravene. Kom og
deltag i processen, hvor du kan være med til at beslutte, om ligelønnen fortsat skal stå højt på
FOA’s dagsorden.

Lønkomissionens rapport
Under alle omstændigheder fylder ligeløn nok snart meget i den offentlige debat, fordi regeringens lønkommission omkring 1. juni kommer med sin rapport. Regeringen oprettede
kommissionen efter overenskomststrejkerne i 2008, hvor FOA krævede ”mandeløn til kvindefag”. De foreløbige meldinger tyder på, at lønkomissionen blandt andet har udviklet nye
beregningsmetoder, som gør det lettere at sammenligne lønninger, og det kan give FOA ny
ammunition i ligelønskampen.
Der er altså god grund til at deltage i et 8. marts arrangement, hvor deltagerne kan forberede
sig på den ligelønsdiskussion, som forhåbentlig igen snart vil fylde meget både i medierne og
ved middags- og kantinebordene.
Kravet om ligeløn er gammelt, men netop derfor bør det aldrig forstumme, så længe de traditionelle kvindefag er væsentligt lavere lønnede en de traditionelle mandefag.
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At sejle er at leve
Maskinmester på Tunøfærgen
er også et FOA-job
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Næste blad

Kvinde kend dit værd

Deadline: torsdag den 8. april 2010
Udgivelsesdato: fredag den 7. maj 2010

Kl. 16.15-18
Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5

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

Journalist og forfatter
Lone Kühlmann
Hvad man lader sig byde, bliver man budt. Hvis man lægger sig ned og siger som en dørmåtte, kan man ikke undre
sig over, at der kommer nogen og tørrer fødderne af i nakken på en. Kvinder har i mange år arbejdet på at lægge de
ubrugelige dele af den klassiske kvinderolle fra sig. Mænd
har et efterslæb her. Måske er det på tide, at de interesserer
sig for deres kønsrolle. Kunne mænd og kvinder i fællesskab
stille krav om vilkår, der minimerer kønsbestemte uligheder i
familien og på arbejdsmarkedet, så vil ligestilling og ligeløn
måske hurtigere blive en realitet.

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

Arrangør: Kvindepolitisk Forum
Læs mere på www.kvindepolitiskforum.dk
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Et kriseår
Det sidste år har på flere måder
været præget af økonomisk
smalhals.
Arbejdsløsheden er vokset og
har forringet mange familiers
økonomi.
Samtidig holder regeringen
kommuner og regioner i
økonomisk stramme rammer,
og derfor skranter velfærdsamfundet mere og mere.

– Kommunerne og regionerne får hele tiden
flere og tungere opgaver, og deres økonomi
er ikke vokset tilsvarende. Derfor oplever
folk, at daginstitutioner, ældrepleje, kollektiv
trafik og sygehuse alle er meget pressede områder, forklarer formanden for FOA Århus,
Kirsten Normann Andersen.
Regeringens bud på en løsning er afbureaukratisering, men den snak, giver hun
ikke meget for:
– ”Frit valg” og udliciteringer har skabt et
enormt bureaukrati, der skal administrere
”frit valg” og gennemføre udbudsrunder,
men som ikke skaber velfærd for borgerne,
fortæller Kirsten Normann Andersen, som
konstaterer, at regeringen nu kræver, at kommunerne gennemfører endnu flere udliciteringer.
Efter kommunal- og regionalvalgene står
den røde blok nu stærkere. Kirsten Normann Andersen håber, at lokalpolitikerne nu
vil lytte mere til FOA’s medlemmer:
– Lokalpolitikerne bør være mere ansvarlige overfor borgere og ansatte og mindre ansvarlige overfor regeringens politik; både når
de lægger budgetter, og når de forhandler
økonomiaftaler med regeringen, siger hun.

– LO-fagforeningerne og vores a-kasser
ved, hvor fremtidens jobs opstår og kan fortælle, hvilke uddannelser ledige kan tage for
at øge deres jobmuligheder, forklarer Inge
Jensen Pedersen.
Hun oplever også, at systemet behandler
de syge alt for stift. Arbejdsgiveren gennemfører for eksempel sygesamtaler, selvom den
syge fuldstændigt planmæssigt er ved at komme sig efter en operation og snart starter på
arbejde igen.

Sygehusbesparelser
Sygehusene i FOA Århus’ område har indtil
nu undgået massefyringer, men Region Midtjylland skal i 2011 gennemføre yderligere besparelser, så fyringsbølgen kan desværre også
hurtigt ramme de lokale hospitaler.
– Statens tilskud til Region Midtjylland er
simpelthen for lille; både når man sammenligner med opgaverne og andre regioners tilskud, mener formanden for Social- og sundhedssektoren, Jette Ohlsen, som forudser, at
regionens økonomiske problemer vil fortsætte, indtil tilskuddet bliver sat i vejret.
Regionens dårlige økonomi plager også
det psykiatriske hospital i Risskov, hvor en
lav personalenormering øger risikoen for, at
personalet bliver udsat for vold.
I kommunerne er ældreplejen fortsat hårdt
presset, og det har konsekvenser. I maj krævede Arbejdstilsynet for eksempel arbejdsmiljøforbedringer på Specialplejehjemmet
Caritas, fordi dementes vold mod personalet
var eksploderet. Tilsynet greb ind, efter FOA
havde anmeldt sagen.

– Caritas har haft for lidt personale og
for få uddannede. Det var svært at skabe ro
og regelmæssighed, og nogle demente blev
utrygge og voldelige, fortæller Jette Ohlsen.
Efter Arbejdstilsynets afgørelse har Århus
Kommune oprettet otte nye stillinger på Caritas.
Ansatte i det private hjemmeplejefirma
Svaneservice var så få, at de ikke kunne nå
at besøge alle de ældre på deres ruter og henvendte sig derfor til FOA. Tilsynsmyndigheden, Århus Kommune, holder nu ekstra øje
med, at de ældre får den hjælp, som de har
krav på.
– Svaneservice-sagen understreger, at vi
også skal være opmærksomme på det private
område. Nu i en overenskomsttid betyder
det, at vi skal sikre de privatansatte en overenskomst, der er ligeså god som de offentligt
ansattes, siger Jette Ohlsen.
På det private område har handicaphjælperne fået en overenskomst. Den er desværre blevet brugt alt for lidt, da kommunerne
sidder på de penge, som folketinget har bevilget, så handicappede og private firmaer kan
lønne hjælperne bedre.

Madpakkefarcen
Regeringens madordning i daginstitutionerne
var så skrabet og samtidig dyr, at den mødte
modstand blandt forældrene, som i to århusianske institutioner valgte selv at smøre madpakker. Loven blev ændret, så forældrene i
hver enkelt daginstitution nu skal beslutte,
om der skal være en madordning eller ej.
– Debatten om frivillige eller tvungne mad-

Flere arbejdsløse
Arbejdsløsheden er vokset voldsomt. FOA’s
medlemmer bliver sjældent direkte ramt,
men mange har oplevet, at ægtefæller, familiemedlemmer og venner er blevet ledige.
Næstformand Inge Jensen Pedersen oplever, at arbejdsløse bliver jagtet, fordi de hver
uge skal søge flere jobs, selvom der kun er
få ledige stillinger. Derfor er hun glad for,
at både LO i Odder og Århus arbejder på
at lave aftaler med kommunerne, så det er
a-kasserne, som skal hjælpe de arbejdsløse i
den første ledighedsperiode.
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ordninger var helt forskruet, for de færreste
forældre vil sige nej til god og gratis mad,
understreger formanden for Kost- og servicesektoren Ulla Warming.
Hun mener, at god og sund mad bør være
en naturlig del af en daginstitutions hverdag:
– Hvis maden bliver lavet i hver enkelt institution kan børnene være med, så viden om
mad bliver leget ind, erklærer Ulla Warming,
der undrer sig over, at forældrene skal betale
ekstra for lige præcis mad. De betaler jo ikke
mere for eksempelvis bleer eller legepladsadgang.

Dyr og dårlig
Udliciteringer viser sig ofte at være både dyre
og dårlige løsninger. Lokalcentrenes udliciterede snerydning har for eksempel været så
dårlig, at flere er faldet.
– Ordningen har også været et økonomisk
tag selv bord for de private firmaer, der selv
bestemmer, hvor mange timer de vil bruge og
have betaling for, siger formanden for Teknikog servicesektoren Jan Nonboe.
Århus Kommune aktiverer stadigt flere arbejdsløse på sektorens arbejdspladser, og det
skal ske på en ordentlig måde.
– Der må være grænser for, hvor mange
aktiverede, der kan være pr. fastansat, og de
aktiverede skal have tøj og sko som alle andre,
erklærer Jan Nonboe. Han satser også på rotationsprojekter, hvor fastansatte bliver videreuddannede, mens aktiverede ledige passer
deres arbejde.

De århusianske bybusser kører med et stort
underskud, og Midttrafik arbejder på et nyt
busnet, der skal tiltrække flere passagerer.
Midttrafik foreslår færre linjer med flere afgange, men Jan Nonboe er skeptisk:
– Sådan kan man ganske vist godt skabe svagt
stigende passagertal. For hvis mennesker bor
tæt på de nye ruter, vil de tage busserne mere.
Men resten vil tage bussen mindre, for prisen
er, at kollektiv trafik bliver et reelt alternativ for
færre mennesker.
Jan Nonboe vurderer, at det i stedet kræver
massive investeringer i både ruter og hyppig-
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hed, hvis kollektiv trafik skal være med til at
løse miljøproblemerne.

Farvel til moduler
Et politisk flertal i Århus Byråd har lovet, at
de fra 1. januar 2011 vil afskaffe modulpasning i daginstitutionerne, og det glæder formanden for Pædagogisk sektor Mette Fuglsig
Schjødt:
– Ordningen har betydet, at færre voksne
har passet det samme antal børn, og at flere
pædagogmedhjælpere blev ansat på daglejervilkår, fortæller hun.
Modulerne bliver erstattet med heltidseller deltidspladser, og her er det vigtigt, at
institutionerne ikke bliver økonomisk straffet, hvis mange forældre vælger deltid, siger
Mette Fuglsig Schjødt.
Detaljerne er også vigtige i en ny fleksibel
dagplejestruktur, som Århus Kommune arbejder på. Den ny struktur kan både samle
dagplejerne i større enheder eller sprede
dem i mindre, og det er vigtigt, at de bliver
samlet, mener sektorformanden:
– Det giver erfaringsmæssigt det bedste faglige og kollegiale fællesskab, mener hun.
Pædagogiske assistenter, faglærte pædagogmedhjælpere, har svært ved at få arbejde,
og derfor har de unge assistenter flere gange
protesteret, når Århus Byråd holdt møde.
– Det er helt urimeligt, at kommunen uddanner assistenterne og så ikke vil ansætte
dem, siger Mette Fuglsig Schjødt.
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Et valg
Kirsten Normann Andersen vurderer, at den
offentlige sektor i en krisetid kan gå to veje:
– Det offentlige kan ansætte folk, mindske
arbejdsløsheden og fremtidssikre velfærdsamfundet, eller man kan spare, så velfærden
forfalder, og arbejdsløsheden vokser, siger
hun og hæfter sig ved, at befolkningen ifølge
flere undersøgelser gerne vil betale mere i
skat for at sikre velfærden.
– Og der må da også være råd til velfærd,
når der har været råd til bankpakker og store
skattelettelser til de rigeste, understreger Kirsten Normann Andersen.
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FOA Århus
Ordinær generalforsamling
Torsdag 15. april 2010 kl. 20.00-22.00 i Stakladen
Indtjekning og spisning kl. 17.00-18.00 • Årsmøder kl. 18.00-19.30
Kaffepause kl. 19.30-20.00
1.	Velkomst, herunder valg af dirigent
og præsentation af afdelingsbestyrelsen
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag

Dagsorden:
7. Regnskab 2009, rammebudget 2010
8. Valg
a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
9. Eventuelt
10. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6 skal være afdelingen i hænde senest 16. marts 2010.
Adgang til generalforsamlingen sker ved forvisning af medlemsbevis eller bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk
eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og sektor senest 6. april 2010.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning.
Hvis du er tilmeldt et af sektorårsmøderne er du automatisk tilmeldt afdelingens generalforsamling.

Århus afdeling

Århus afdeling

Pædagogisk sektor
Årsmøde

Social- og sundhedssektoren
Årsmøde

Torsdag 15. april 2010 kl. 18.00-19.30 i Stakladen
Indtjekning og spisning kl. 17.00-18.00

Torsdag 15. april 2010 kl. 18.00-19.30 i Stakladen
Indtjekning og spisning kl. 17.00-18.00

Dagsorden:

Dagsorden:

Præsentation af sektorbestyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Præsentation af sektorbestyrelsen

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Beretning/fremtidig virksomhed
Indkomne forslag
Eventuelt
Afslutning

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
8. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6 skal være afdelingen i hænde
senest 16. marts 2010.

Indsendelse af forslag til punkt 6 skal være afdelingen i hænde
senest 16. marts 2010.

Adgang til årsmødet sker ved forvisning af medlemsbevis eller
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Adgang til årsmødet sker ved forvisning af medlemsbevis eller
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmelding kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66,
på mail til aarhus@foa.dk
eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af
navn og sektor senest 6. april 2010.

Tilmelding kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66,
på mail til aarhus@foa.dk
eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af
navn og sektor senest 6. april 2010.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning.
Når du er tilmeldt årsmødet, er du automatisk tilmeldt
afdelingens generalforsamlingen.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning.
Når du er tilmeldt årsmødet, er du automatisk tilmeldt
afdelingens generalforsamlingen.
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Århus afdeling

Århus afdeling

Kost- og servicesektoren
Årsmøde

Teknik- og servicesektoren
Årsmøde

Torsdag 15. april 2010 kl. 18.00-19.30 i Stakladen
Indtjekning og spisning kl. 17.00-18.00

Torsdag 15. april 2010 kl. 18.00-19.30 i Stakladen
Indtjekning og spisning kl. 17.00-18.00

Dagsorden:
Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Beretning/fremtidig virksomhed
Indkomne forslag
Valg til sektoren
a. Valg til sektorbestyrelsen
		 1) Faggruppe 6 Højskoler og private kantiner
		
1 repræsentant for 2 år
		 2) Faggruppe 7 Serviceassistenter
		
1 repræsentant for 2 år
b. Præsentation af sektorbestyrelsen
c.	Valg af faggrupperepræsentanter på landsplan
– årsmødet suspenderes
8. Eventuelt
9. Afslutning

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Præsentation af sektorbestyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Beretning/fremtidig virksomhed
Indkomne forslag
Eventuelt
Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6 skal være afdelingen i hænde
senest 16. marts 2010.
Adgang til årsmødet sker ved forvisning af medlemsbevis eller
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.
Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66,
på mail til aarhus@foa.dk
eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af
navn og sektor senest 6. april 2010.

Indsendelse af forslag til punkt 6 skal være afdelingen i hænde
senest 16. marts 2010.
Adgang til årsmødet sker ved forvisning af medlemsbevis eller
bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning.
Hvis du er tilmeldt årsmødet er du automatisk tilmeldt
afdelingens generalforsamling.

Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66,
på mail til aarhus@foa.dk
eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af
navn og sektor senest 6. april 2010.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning.
Hvis du er tilmeldt årsmødet er du automatisk tilmeldt
afdelingens generalforsamling.

Her ligger Stakladen:
Stakladen Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 3
8000 Århus C
– brug indgangen på
Fredrik Nielsens Vej

Kilde: Krak
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– også et FOA-job

Per Floris på broen – i baggrunden Tunøfærgens overfartsleder Bjarne Møllgaard

At sejle er at leve
At sejle er at leve. Det kunne
være motto for Per Floris.
Ved siden af jobbet som maskinmester på M/F Tunøfærgen, er han ivrig lystsejler.
Han har sin egen båd liggende
i Hou Havn og har – i bedre
egnede fartøjer – sejlet så
langt væk som til Polarcirklen.

Så selv om smerterne i knæ og lænd efterhånden kan mærkes, når strømperne skal på
om morgenen, så er lysten til at komme på
havet stadig stor. Og nu hvor efterlønnen er
inden for rækkevidde, lægger han planer om
”at gøre floderne i Europa”. Eller måske en
tur over Atlanterhavet. For Per Floris elsker
at sejle.
Vi møder ham en iskold vintermorgen i
Hou Havn, hvor Tunøfærgen er ved at gøre
klar til sin første tur.
Travlheden er selvfølgelig størst ved afgang
og ankomst; og især stor på en lille færge,
hvor besætningen her i vinterhalvåret kun
består af tre mand.
– Det gode ved et lille skib er, at vi alle
hjælper hinanden. Så er vi nemlig tvunget til
at snakke sammen, griner Per Floris.
– I gamle dage var der meget at gøre med
maskinen med reparation og vedligeholdelse
af stempeltræk, topstykker og ventiler. I dag
er maskinen elektronisk styret, og vi tilkalder
en tekniker, hvis noget alvorligt er galt.

Alsidige opgaver
Så selv om titlen er maskinmester, er arbejdsopgaverne meget alsidige.
Inden afgang skal der lastes gods, og evt.
varebiler skal guides på plads. Maskinerne
skal startes op, og maskinjournalen underskrives.
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Under overfarten hjælpes med telefonpasning og booking. Og måske skal vindmåleren
repareres eller en dørlås ordnes. Hvis ikke
der skal ske tjek af redningsflåder eller nødpumber. Når Thunø er nået skal godset lodses ved hjælp af en truck.
Per Floris fortæller desuden om byggemøder i forbindelse med den ny anløbsplads i
Hou og ikke mindst om Tunø Festivalen,
hvor han er involveret i den logistiske planlægning. Det kræver forberedelse at fragte så
meget materiel, proviant og udstyr. Og travlheden er stor under selve festivalen, hvor
3-5000 mennesker skal frem og tilbage.

Uddannelse og mennesker
Oprindelig er Per Floris uddannet som automekaniker. I forsvaret supplerede han med
en el-uddannelse og uddannelser inden for
elektronik-, diesel- og gyromekanik.
Også det nuværende job kræver opdatering. Senest har han været på kursus for at
få fornyet røgdykkercertifikatet, og snart skal
også sundhedsbeviset for søfarende fornyes.
I flere år arbejdede han som teletekniker
hos Jysk Telefon; til en god løn men også i
et stadig hurtigere tempo. Så der skulle ske
noget nyt. Da han altid havde været glad for
at sejle, søgte han derfor ind på søfartsuddannelsen. Og for 18 år siden startede han på
Tunø-overfarten.
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– Jeg kunne have valgt at tage med en containerbåd til Østen, men jeg vidste fra start, at
jeg ville have med mennesker at gøre, fortæller Per Floris.
Og det har han i dag. For det første er
Tunøfærgen et passagerskib, som om sommeren kan have næsten 200 passagerer med.
For det andet har Per Floris sejlet på ruten i
så mange år og er med sit hjem blot 200 m
fra færgelejet en del af lokalmiljøet omkring
Hou-Tunø. Han kender derfor mange af de
daglige passagerer og de fleste af øens beboere.

Værdifulde fri-weekender
Per Floris bekymrer sig om de nedskæringer,
som ruten måske kan blive udsat for. Det vil
ikke være godt for øen, mener han. Og det vil
heller ikke være godt for arbejdsdagen, som i
dag kan svinge fra 3,5 til 11 timer. Bliver der
for mange korte dage med bare én sejlads,
skal hver enkelt sejle i flere dage for at opfylde årsnormen. Og det vil gøre indhug på
fri-weekenderne, som mandskabet i dag har
hver anden uge. Derfor var han ked af, at kravet om en arbejdsdag på minimum 6 timer
blev frasorteret ved de seneste overenskomstforhandlinger på det maritime område.
– Vi er i et servicefag og skal arbejde også
på tidspunkter, hvor andre har fri. Men engang imellem vil man jo gerne have fri, når
familie og venner også har det, mener Per
Floris.
Og måske få tid til at sejle en lille tur.

M/F Tunøfærgen
– sejler mellem Hou og Tunø.
På færgens hjemmeside kan bestilles billetter online, eller det kan ske på tlf. 3086 3627.
Pladsbestilling anbefales.
Prisen for en returbilllet for en voksen er 164 kr. og
82 kr. for et barn.
Sejltiden er 1 time.
Da Tunø er en bilfri ø, skal man lade bilen stå i
Hou.
Tunø hører til Odder Kommune, har en bredde på
1,5 km og en længde på 4 km.
Afstanden til Jylland er 8 km. Ca. 120 er fastboende
på øen, som hvert år får 50.000 besøgende.
Læs mere om både færge og Tunø
på www.tunoefaergen.dk.

Foto: Per Floris
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– også et FOA-job

Jeg kan ikke forestille mig et bedre job
Lad det være sagt med det
samme. Her er en mand, der
brænder for sit job.

UNO Friluftscenter er et kommunalt ressourcecenter for aktivt udeliv. Her møder jeg
en vintermorgen teknisk serviceleder Peter
Them Andersen til en snak om job og uddannelse. Igennem hele samtalen lyser det
langt væk, at han er begejstret for centrets
formål og virke og i det hele taget glad for
sit arbejde.
– Vi fjerner undskyldningerne for ikke at
komme ud i naturen, siger han.
– Vi giver fx skoleelever mulighed for at
lære matematik på en anden måde end ’røv
til stol’-undervisning - nemlig i naturen med
hjælp fra deres mobiltelefon, en GPS og en
mountainbike.
Men ildsjæle har det jo med at brænde ud.
Så hvorfor er det ikke sket for Peter Them
Andersen efter snart 15 år i jobbet? Det ser
han selv tre grunde til:
– Her på stedet har vi en relativ stor frihed.
Ingen ser os unødvendigt over skulderen.
Kommunen stoler på, at vi gør vores job.
– Jeg har løbende mulighed for at komme
på kursus og uddanne mig. Det betyder, at
jeg i perioder kan give mere af mig selv, fordi
jeg ved, at jeg på et senere tidspunkt også vil
modtage.
– Endelig er vores arbejde meget sæsonbetonet. Det giver afveksling i arbejdsopgaverne
hen over året.

Alle veje fører til Rom
– Jeg har altid kunnet lide udelivet, forklarer

Peter Them Andersen om baggrunden for, at
han kom til UNO Friluftscenter.
– Som dreng var jeg spejder. Og efter min
værnepligt i livgarden blev jeg freelance-arrangør af de dengang meget populære ’overlevelses-kurser’. Men det kunne jeg nu ikke
leve af.
– Oprindelig var jeg uddannet møbelsnedker og havde tanker om at læse videre
til arkitekt. Men mit temperament egnede
sig ikke til en længere teoretisk uddannelse.
Omvendt egnede det sig heller ikke til et liv
som maskinpasser.
– Jeg lærte møbelsnedker-faget fra grunden, som et gammeldags håndværk, fra det
ubehandlede stykke træ og hele vejen frem
til kunden. Men efter endt læretid blev jeg
maskinpasser. Så en dag da mester bad mig
om at skære 3600 sokkelstykker, blev det for
meget, og jeg tog mit liv op til revision.
Peter Them Andersen besluttede at droppe ud af faget. Han ville hellere arbejde med
mennesker og tilmeldte sig derfor et Voksenpædagogisk Grundkursus. Som en af
opgaverne valgte han at arrangere et kursus
i naturen for sine medkursister. Han skulle
bruge noget materiel og henvendte sig derfor
på UNO.
– Og som du kan se, er jeg her endnu, griner han.

bare selv bygge dem. Jeg måtte derfor på et
blokhuskursus. Men før jeg kunne komme
på det, skulle jeg have et motorsavskursus.
Og det kunne jeg kun komme på, fordi jeg er
uddannet møbelsnedker.
– Så uddannelse betaler sig i sidste ende
– både for mig selv og for centret, slutter Peter Them Andersen.

Peter Them Andersen
med hunden Jazzy

Uddannelse skal der til
Naturvejlederuddannelsen og instruktøruddannelser i klatring, kano- og kajaksejlads,
førstehjælp og dykning er nogle af de uddannelser, som Peter Them Andersen har taget
i løbet af sin ansættelse på UNO Friluftscenter.
– Vi fik træmaterialer til overnatningssteder i naturen, de såkaldte ’shelters’. Vi skulle

U – undervisning
N – natur
O – oplevelse

UNO Friluftscenter henvender sig især til undervisere på århusianske skoler og institutioner, som integrerer natur og udeliv med andre fag. Andre interesserede er dog
også velkomne.
Centrets aktiviteter kan opdeles i tre:
Grejbank – lån og leje af udstyr: rygsække, soveposer, liggeunderlag, regnslag, kogeudstyr, spader, vanddunke, tov, karabiner, telte, gummibåde, kanoer, mountainbikes, GPS’er m.m.
Videncenter – ideer, sparring, professionel og praktisk hjælp til at tilrettelægge et aktivt udeliv og arrangementer i naturen.
Kursusvirksomhed – centrets største aktivitet er skræddersyede forløb for udvalgte grupper. Det kan være overnatning i naturen,
kano- og kajakkurser, dykkerkurser m.v. Flagskibet er et ’UNO-modelkursus’, hvor deltagerne lærer at tilrettelægge og afvikle en
række aktive og spændende naturoplevelser for bestemte målgrupper.
Centret hører under Århus Kommunes magistrat for Børn og Unge og har 4-5 ansatte. Adressen er Marienlundvej 11 i Risskov
(ved siden af Århus Vandrerhjem). Centret kan kontaktes ved henvendelse til Peter Them Andersen på tlf. 29 20 36 60 eller Thomas Langelund Batting på tlf. 29 20 80 33.

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

10

N U M M E R

2

·

M A R T S

2 0 1 0

Find den rigtige offentlige net-adresse
Adresseændring, status på
barselsorlov, ny forskudsopgørelse, ansøgning om
skoleskift.
Nogle få eksempler på henvendelser til det
offentlige, som i dag kan klares hjemmefra
via internettet. I mange tilfælde kan man derfor slippe for at skulle starte bilen eller hoppe
på bussen, tage ind til Rådhuset eller et andet
offentligt kontor, trække et nummer og vente
i køen.
Men efterhånden er den digitale selvbetjening via nettet ikke kun en mulighed. Det bliver mere og mere en nødvendighed at kunne
finde frem til den helt rigtige netadresse, hvis
man vil være sikker på at få netop det, som
man har brug for.
Med hjælp fra borgerservicemedarbejder
Erik Lynge Sørensen, Århus Kommune, peger vi her på et par netadresser, som kan lede
frem til den korrekte offentlige myndighed
og information.
NB: Man har selvfølgelig fortsat muligheden
for at henvende sig i fx Borgerservice på rådhuset for personlig betjening – skulle vi hilse
og sige.

Digital signatur
og Den Fælles Pinkode
Den digitale signatur er din personlige
underskrift på internettet. Med den kan
du bl.a. få adgang til dine skatteoplysninger, se dine sundhedsdata, søge SU m.m.
Og du kan underskrive dokumenter og
blanketter, mens du er online.
Klik ind på www.digitalsignatur.dk.

www.borger.dk
På borger.dk kan du finde information om
alle offentlige myndigheder i Danmark.
Du kan også via denne side betjene dig selv
over for din egen kommune (og fx bestille nyt
sygesikringsbevis/sundhedskort).

Den Fælles Pinkode er ikke på samme
måde en personlig underskrift men giver
dig mulighed for at skifte mellem forskellige netsteder uden at skulle logge på ved
hvert skift.
Læs mere på www.nemadgang.dk.

www.aarhuskommune.dk/
selvbetjening
Denne side er en samlet indgang til offentlig
selvbetjening på nettet.
Via 12 emner og en række underemner
bliver du - forhåbentligt - ledt frem til den
selvbetjeningsløsning, du søger.
Hvis du ved, at du skal bruge en af kommunens blanketter, kan du vælge menupunktet ’Blanketter’. Der er to indgange til blanketterne – en emneinddelt og en alfabetisk.
Under menupunktet ’Hvis du …’ får du vist
en række livssituationer. Vælger du fx ’Hvis
du venter barn’ får du vist emner som ’Børnepasning’, ’Forældremyndighed’, ’Navngivning og navneændring’ osv.
Du kan også finde en alfabetisk indgang til
en række selvbetjeningsmuligheder og links
til offentlige myndigheder og institutioner.
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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.

Kuponen aﬂeveres ved indgangen

0
201

Gyldighedsperiode: 1. april - 24. okt. 2010

RABATKUPON – FOA Århus

Entré barn (u. 90 cm):
Entré barn (90-140 cm):
Entré voksen (o. 140 cm):
Turbånd (u. 90 cm):
Turbånd (o. 140 cm):

0
201

0,- kr.
30,- kr.
40,- kr.
40,- kr.
80,- kr.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer.
Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og
har desuden ingen kontant værdi.

www.friheden.dk

1. maj i FOA Århus
Vi mødes kl. 9.00 i FOA’s lokaler
Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J
Børn er velkomne.
Program for dagen:
kl. 9.00 Morgenkaffe og rundstykker
Velkomst og fællessang
Taler
Fællessang
kl. 11.30	Der serveres pølser m/brød samt
øl/vand
Vi tager bussen, så vi kan nå det fælles arrangement på Rådhuspladsen kl. 13.00, hvor bl.a.
LO Danmarks næstformand Lizette Risgaard
taler.
Senere går optoget til Tangkrogen, hvor der vil
være taler, musik, boder o.a.
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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
Lars Bom: Mobning
– Et engageret foredrag om mobning i alle aldre
Tid: Torsdag 6. maj kl. 19-(21)
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej
56-58, Viby
Tilmelding: Kursus nr. A2
Tilmeldingsfrist: 19. april
Med udgangspunkt i sit eget liv
og eksempler fra hverdagen,
sætter Lars Bom spot på, hvorfor
mobning eksisterer den dag i dag,
og hvordan den let kan bekæmpes.
Indledning ved sektorformand
Mette Fuglsig Schjødt.
Faglig eftermiddagscafé
Tid: Tirsdag 30. marts og torsdag
22. april kl. 16.00-18.00
Sted: Kantinen, 2. sal, FOA Århus,
Christian X’s Vej 56-58, Viby
Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding.
Kom og stil spørgsmål om netop
din løn, din overenskomst og
ansættelse. Husk de nødvendige
papirer fx lønsedler og ansættelsesbevis.
Bliv smart til søgning
Tid: Torsdag 25. marts kl. 16.3018.00
Sted: Hovedbiblioteket, Møllegade
1, Århus C
Tilmelding: Kursus nr. A7
Tilmeldingsfrist: 8. marts
Bliv smart til søgning på fx Google,
Igoogle, on-line leksika og ordbøger og Biblioteketsdatabase, hvor
der kan søges bøger, musik, film,
m.v.
Få din egen hjemmeside
Tid: Onsdag 5. maj kl. 16.30-18.00
Sted: AOF Midt, Søren Frichs Vej
40c, Åbyhøj
Tilmelding: Kursus nr. A8
Tilmeldingsfrist: 19. april
Du bliver introduceret til forskellige programmer på nettet – så du
hjemme kan komme i gang med at
oprette din egen hjemmeside.
IT Kursus:
Trin 1 - kursus over 4 dage
Tid: 22. og 23. marts samt 29. og
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30. marts kl. 8.30-12.15
Sted: AOF Midt, Søren Frichs Vej
40c, Åbyhøj
Tilmelding: Kursus nr. A12
Tilmeldingsfrist: 11. marts 2010
For let øvede brugere. Her får du
indblik i, hvordan du redigerer i
en tekst og indsætter forskellige
objekter fx et billede.

Handicaphjælpernes
faggruppeklub
Ordinær generalforsamling
Tid: Onsdag 17. marts 2010 kl.
19.00
Sted: FOA Århus, Christian X’ Vej
56-58, Viby (klubgangen – lokale 1)
Tilmelding: skal ske til Gerda Bach
Andersen mobil 6133 7781 eller
e-mail postmaster@handicaphjaelper-aarhus.dk.
Tilmeldingsfrist: Mandag 15. marts
2010
Yderligere oplysninger om dagsorden, medlemmer på valg, frister
for forslag m.m. kan læses på
www.handicaphjaelper-aarhus.dk.

IT Kursus:
Trin 2 - 5 mandage aftener
Tid: 26. april-25. maj kl. 18.4521.45
Sted: AOF Midt, Søren Frichs Vej
40c, Åbyhøj
Tilmelding: Kursus nr. A13
Tilmeldingsfrist: 15. april
(Omtale: se nedenfor.)
IT Kursus: Trin 2 - ugekursus
Tid: 12.-16. april kl. 8.30-11.30
Sted: AOF Midt, Søren Frichs Vej
40c, Åbyhøj
Tilmelding: Kursus nr. A14
Tilmeldingsfrist: 30. marts 2010
Trin 2 starter, hvor Trin 1 slap. Du
får gennemgået de mere tekniske
dele af maskinen såsom stifinder,
skærmopsætning m.v. Desuden vil
vi kigge en del på regnearket og
dets funktioner.
IT Kursus: Trin 3 - ugekursus
Tid: 19.-23. april kl. 8.30-11.30
Sted: AOF Midt, Søren Frichs Vej
40c, Åbyhøj
Tilmelding: Kursus nr. A15
Tilmeldingsfrist: 8. april
Her får du gennemgået brugen af
database, brevflet samt brevhoved. Derudover vil der blive brugt
forskellige opgaver fra tidligere
kurser samt arbejdet med Excel
og tekstopstilling ved hjælp af
Skabelon.
IT Kursus:
Internet 1 – kursus over 2 dage
Tid: 3.-4. maj kl. 8.30-15.00
Sted: AOF Midt, Søren Frichs Vej
40c, Åbyhøj
Tilmelding: Kursus nr. A16
Tilmeldingsfrist: 22. april
Du lærer, hvordan du mere præcist
søger på nettet, sender e-mail med
vedhæftet fil og opretter en e-mail
adresse.

Klubberne
FOA Psykiatri
Generalforsamling
Tid: Onsdag 10. marts 2010 kl.
18.00
Sted: ”Den Gamle Festsal” på
Psykiatrisk Hospital
Spisning kl. 17.30-18.00
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Marts: Møde i Netværksgruppen
Tid: Onsdag 10. marts kl. 13-15.30
Sted: FOA, Århus, Christian X’ Vej
56-58, Viby
Tilmelding: skal ske til Gerda Bach
Andersen mobil tlf.: 6133 7781
eller e-mail postmaster@handicaphjaelper-aarhus.dk.
Tilmeldingsfrist: Dagen før mødet
Deltagerne bestemmer indholdet af
netværksgruppemødet.
April: Møde i Netværksgruppen
Tid: April
Sted: Hold øje med www.handicaphjaelper-aarhus.dk under ”Netværksgruppen” – her vil tid og sted
blive oplyst.
Tilmelding: skal ske til Gerda Bach
Andersen mobil 6133 7781 eller
e-mail postmaster@handicaphjaelper-aarhus.dk.
Tilmeldingsfrist: Dagen før mødet
Emnet for mødet er instruktion i
brug af lift og sejl. Vi arbejder på at
få en aftale i stand med en ekstern
konsulent med henblik på instruktion i brug af forskellige former for
lift og sejl.
Faggruppeklubben
Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere
Personlig udvikling
– få mere energi, arbejdsglæde og
trivsel
Kursus over to aftener
Tid: Tirsdag 13. april og tirsdag 27.
april kl. 18.30-21.30
Sted: FOA Århus, Chr. X’s Vej 5658, Viby
Tilmelding: Bindende tilmelding til
sosuhj_aarhus@live.dk (CPR nr.,
navn og adresse samt arbejdsplads) – eller brug kuponen på
udsendte opslag. Tilmelding sker
efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeldingsfrist: 1. april
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Du hører kun fra os, hvis du er
optaget på kurset.
Der bliver udstedt kursusbevis.
Ilt
– få mere viden om ilt og ilttilførelsens betydning (KOL)
Tid: Onsdag 19. maj kl. 18.3021.30
Sted: FOA Århus, Chr. X’s Vej 5658, Viby
Tilmelding: Bindende tilmelding til
sosuhj_aarhus@live.dk (CPR nr.,
navn og adresse samt arbejdsplads) – eller brug kuponen på
udsendte opslag. Tilmelding sker
efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeldingsfrist: 1. maj
Du hører kun fra os, hvis du er
optaget på kurset.
Der bliver udstedt kursusbevis.
Klubben MA-REN
Tøj/brugskunstaften
hos Annette Asmus
Tid: Onsdag 17. marts kl. 18.30
Sted: Horsevænget 9, Tranbjerg
Tilmelding: skal ske til Birthe Lahn
på tlf. 2015 5891 eller e-mail
bi@privat.dk
Tilmeldingsfrist: 10. marts
Der bliver udtrukket 2 gavekort á
500 kr. til brug hos Annette Asmus
samme aften. Der bliver budt på
kaffe og kage.
Danmarks Japanske Have i Trige
Tid: Mandag 17. maj kl. 17.00
Sted: Danmarks Japanske Have i
Trige
Tilmelding: skal ske til Birthe Lahn
på tlf. 2015 5891 eller e-mail bi@
privat.dk
Pris: 150,00 kr. pr. person. Der er
bindende tilmelding – ved udeblivelse opkræves der fuld betaling.
Tilmeldingsfrist: Den 1. maj
Vi starter i Zen Bath med 20 minutters massage og hygge i spaen
– og lidt koldt til ganen. Efter eget
valg kan man gå en tur i haven. Når
vi alle har fået massage går turen
til Restaurant WH, hvor vi får lidt at
spise. Vi mødes derude kl. 16.50.
Den faglige klub
for legepladsansatte i Århus
Generalforsamling
Tid: Onsdag 7. april 2010 kl. 18.30.
Spisning kl. 18.00.
Sted: Børnenes Hus
Dagsorden: Valg af dirigent, beretning, regnskab, indkomne forslag,
valg ifl. lovene.

2

·

M A R T S

2 0 1 0

Social- og sundhedsassistenterne
OBS! Studieturen til Berlin
– er i uge 39 (og ikke i uge 37 som
annonceret i klubbladet).
Læs mere på vores hjemmeside:
www.assistentklubben.dk.
Café-eftermiddag:
Kend din lønseddel
Tid: Tirsdag 2. marts kl. 16.0018.00
Sted: FOA Århus, Chr. X’s Vej 5658, Viby (annekset)
Tilmelding: tlf.: 4697 3224 eller
mail: brib@foa.dk
Tilmeldingsfrist: 1. marts
Kurset er gratis. Der serveres brød,
kaffe og te.
Kursus i Diabetes
Ved overlæge Eva Ebbehøj,
Endokrinologisk Afdeling, Århus
Sygehus
Tid: Onsdag 10. marts kl. 18.3021.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej
56-58, Viby (kantinen)
Tilmelding: mail: brib@foa.dk eller
tlf. 4110 0551
Tilmeldingsfrist: 5. marts
Der bliver udstedt kursusbevis.
Ved mere end 40 tilmeldte, vil der
ske lodtrækning blandt alle ansøgere. Du hører kun fra klubben,
hvis du ikke er optaget på kurset.
Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Øvrige skal ansøge
igennem egen klub.
Kursus i sondeernæring og
ernæringsterapi til småtspisende
Ved Kamilla Vitting Andersen,
konsulent ved Nutricia (leverandør
af sondeernæring)
Tid: Tirsdag 20. april kl. 18.3021.30
Sted: FOA Århus, Chr. X’s Vej 5658, Viby (kantinen)
Tilmelding: mail: brib@foa.dk eller
tlf. 4697 3224
Tilmeldingsfrist: 7. april
Der bliver udstedt kursusbevis.
Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben.
Ved mere end 60 tilmeldinger, vil
der ske lodtrækning blandt alle ansøgere. Du hører kun fra klubben,
hvis du ikke er optaget på kurset.
Kursustilbud i smertebehandling
Ved overlæge Eva Ebbehøj,
Endokrinologisk Afdeling, Århus
Sygehus
Tid: Onsdag 28. april kl. 18.3021.30.
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Sted: FOA Århus, Chr. X’s Vej 5658, Viby (kantinen)
Tilmelding: brib@foa.dk
Tilmeldingsfrist: 23. april
Der bliver udstedt kursusbevis.
Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben.
Ved mere end 40 tilmeldinger, vil
der ske lodtrækning blandt alle ansøgere. Du hører kun fra klubben,
hvis du ikke er optaget på kurset.
Sygehjælpernes
Brancheklub
Ømme skuldre og trætte rygge
– øvelser, afspænding og massage
Ved fysioterapeut Lisbeth Ingvartsen Roberts
Tid: Kursus over 5 torsdage - fra
11. marts til 15. april kl. 16.3019.00
Sted: SundhedsCentrum, Sverigesgade 1 (samme bygning som Århus
Sømandshjem), Havnen
Tilmelding: tlf. 4697 3226 eller
email: vihj@foa.dk (CPR nr., navn
og adresse samt arbejdsplads).
Tilmelding efter først til mølle
– max 12 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 8. marts
Reumatologiske sygdomme - gigt
Kursus over 2 aftener
Tid: Tirsdag 20. april og tirsdag 4.
maj kl. 19.00-22.00
Sted: Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, Århus N
Tilmelding: tlf. 4697 3226 eller
email: vihj@foa.dk (CPR nr., navn
og adresse samt arbejdsplads)
– eller brug kuponen i klubbladet.
Max 22 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 1. april
Der bliver udstedt kursusbevis.
Kurset er gratis.
Studietur til Barcelona
I uge 40 arrangerer klubben en
studietur til Barcelona med besøg
på bl.a. hospital og plejehjem.
Interesseret? Kontakt klubben
senest 1. april på tlf. 4697 3226
eller mail vihj@foa.dk.

Efterlønnere og pensionister
Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub
Besøg på det nye plejecenter
– Kør selv. Vi skal have kaffe under
besøget.
Tid: Torsdag 11. marts kl. 14.00
Sted: Bronzealdervej 8
Tilmelding: Senest 7. marts til Anna
Schack på tlf. 86 54 36 61 mellem
kl. 18.00 og 19.00.
Pakkespil
– Husk pakke til ca. 30,00 kr.
Tid: Torsdag 25. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 21. marts til
Inger Therkelsen på tlf. 86 44 82 96
mellem kl. 18.00 og 19.00.
Bowling
Tid: Torsdag 8. april kl. 14.00
Sted: Odder Bowlingcenter
Tilmelding: Senest 31. marts til
Sonja Jensen på tlf. 86 54 27 06
mellem kl. 18.00 og 19.00.
Family Garden
– Vi skal en tur ud blandt blomsterne, for nu er det plantetid.
Tid: Torsdag 22. april kl. 14.00
Sted: Family Garden
Tilmelding: Senest 18. april til
Rita Pedersen på tlf. 86 54 67 02
mellem kl. 18.00 og 19.00.
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.
Generalforsamling
Tid: Tirsdag 2. marts kl. 14.00
Willy + Jonas
– Musikalsk foredrag om sang og
musik
Tid: Tirsdag 16. marts kl. 14.00
Hyggemøde
– Sidste indbetaling til 2-dagsturen
Tid: Tirsdag 6. april kl. 14.00
Fødselsdagslagkage
– kaffe 25,00 kr. + gave 25,00 kr.
Tid: Tirsdag 20. april kl. 14.00
DKA Efterløns- og pensionistklub
Ved alle onsdagsarrangementer
serveres kaffe og smørrebrød.
Pris 30 kr.
Bankospil
– traditionen tro får vi kaffe med
fastelavnsboller til
Tid: Onsdag 17. marts kl. 14.00
Sted: Skt. Paulsgade 25
Tilmelding: Senest mandagen før
Jubilæumstur til Ebeltoft
– Bustur til Ebeltoft med overnatning, helpension og guidet tur på
Fregatten Jylland.
Yderligere oplysninger: Se klubbens aktivitetsprogram.
Tid: Torsdag 25. marts - lørdag 27.
marts
Tilmelding: Senest 20. januar
Generalforsamling
– generalforsamling ifølge lovene
Tid: Onsdag den 21. april kl. 14.00
Sted: Skt. Paulsgade

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.

Tilmelding
Denne kupon sendes til:

Pædagogmedhjælpernes
Fagklub

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

For seniorer
Foredrag om pilgrimsvandring i
Nordspanien
– Hyggeaften for alle pædagogmedhjælpere over 50 år. Hanne og
Knud Andersen fortæller om deres
pilgrimsvandring i Nordspanien.
Seniorklubbestyrelsen holder et
kort oplæg om Seniorklubben.
Tid: Mandag 12. april kl. 19.00-ca.
21.30
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Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej
56-58, Viby.

Arrangementets navn:
Arr.nr.:
Navn:
Cpr.nr.:
Tlf. privat:
Tlf. arbejde:
Kan kopieres
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Arbejdspladsjubilæer

En opfordring til alle piger:

Glem præstationsræset og nyd en gåtur

25 års arbejdspladsjubilæum december 2009
Social- sundhedssektoren:
1. december 2009:	Sygehjælper Ida I.K. Bernadotte, Lokalcenter Syd
1. december 2009:	Sygehjælper Marianne Kirk,
Lokalcenter Frederiksberg
3. december 2009: 	Social-sundhedshjæper Charlotte Fribo Melchior,
Lokalcenter Skelager
7. december 2009:	Plejer Bent Lykke, Psykiatrisk Hospital
10. december 2009:	Social- og sundhedsassistent Gitte Farver Kristensen,
Lokalcenter Skelager
15. december 2009:	Sygehjælper Ulla Lindholm Rasmussen,
Århus Sygehus
17. december 2009:	Social- og sundhedshjælper Marianne Thomsen,
Lokalcenter Hørgården

Ladywalk er en vandring, hvor kun piger har
adgang til at deltage. Mændene er naturligvis
også velkomne, men kun som tilskuere.
Ladywalk er på 7 eller 12 km og foregår
samtidigt i 10 danske byer.
FOA Århus opfordrer alle vore kvindelige
medlemmer til at deltage.
Læs videre på www.ladywalk.dk

Ladywalk 2010

Pædagogisk Sektor:
10. december 2009:	Dagplejer Lissy Wagner, inst. 802
13. december 2009:	Dagplejer Bente Christensen, inst. 1303

Mandag 31. maj kl. 18.30
(præcis) på Tangkrogen

25 års arbejdspladsjubilæum januar 2010
Social- og sundhedssektoren:
12. januar 2010:	Hjemmehjælper Susanne Andersen,
Lokalcenter Næshøj
14. januar 2010:	Sygehjælper Anette Bjørnmose Jacobsen,
Lokalcenter Tranbjerg/Elmvang

Tilbud til kvindelige medlemmer af FOA
Århus
Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til
dit deltagergebyr, så betaler FOA Århus
halvdelen af gebyret, der er på 90 kr. Du skal
så selv kun betale 45 kr.

Kost- og servicesektoren:
1. januar 2010: Serviceassistent Jette R. Bach, Århus Sygehus
22. januar 2010: Husassistent Karin Pedersen, Lokalcenter Trøjborg
Teknik- og servicesektoren:
8. januar 2010: Buschauffør Ali Genc, Busselskabet Midttrafik
8. januar 2010: Buschauffør Brian Bloksgaard, Busselskabet Midttrafik

Tilmelding og betaling
Du er først tilmeldt, når FOA Århus
• skriftligt (mail eller brev) har modtaget dit
navn, cpr. nr. samt str. på T-shirt
• har modtaget din egenbetaling på 45 kr. på
konto 5381-0418438 - mærket ’Ladywalk
10’ og med dit navn, cpr. nr. samt str. på
T-shirt.

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret gaven fra afdelingen/sektoren til arbejdspladsjubilaren.

Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde senest
7. april 2010. Tilmeldinger og betalinger, der kommer efter denne dato,
vil blive returneret.

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.

2010

Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.

Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via FOA.
Ca. 14 dage før start modtager du et brev, der bekræfter din tilmelding
m.v.

PenSam Pensionsrådgivning

Bestilling af T-shirts
Størrelserne på T-shirts er S,
M, L, XL, XXL og XXXL.
Hvis du ikke oplyser størrelsen
på T-shirt, bestilles en str. XL
til dig.

Du kan efter aftale træffe en PenSam vejleder her på afdelingens
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag 11. marts 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag 25. marts 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag 8. april 2010 kl. 14.00-16.00
Torsdag 22. april 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

Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 10’
– sendes til FOA Århus Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Navn:
Cpr.nr.
Tlf.nr. i dagtimerne:
T-shirt str. S q M q L q XL q XXL q XXXL q
Betaling er overført til konto 5381-0418438 – eller betalt kontant.
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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
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned:
10.30-12.00 og 13.00-16.00
FOA i Odder
Nørregade 46, 8300 Odder
Tlf. faglig afdeling: 86 55 21 40
A-kassen: 86 55 21 47
Post sendes til FOA Århus
Åbent hver torsdag: 12.00-17.00

KLUBBER
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. 42501

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 56-58
8260 Viby J

