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Den offentlige sektor skaber velstand
Politikere og såkaldt økonomiske eksperter vil typisk holde den offentlige sektors vækst nede, 
mens de vil stimulere den private sektors vækst.  Dette er udgangspunktet for mange politiske 
initiativer og bygger på en opfattelse, der siger, at private virksomheder altid er dem, der skaber 
velstand, mens den offentlige sektor udelukkende forbruger samfundets ressourcer.

Men den opfattelse er helt forkert, og derfor er mange politiske initiativer også forfejlede.

I virkeligheden ved vi jo godt, at private virksomheder ikke nødvendigvis er dem, der får sam-
fundshjulene til at løbe rundt. Vi er mange, der kan lide at få en smart frisure, men vi kan 
næppe påstå, at de mange private frisørers indsats er afgørende, når det gælder om at holde 
samfundet i gang. Omvendt har ansatte i det statslige norske olieselskab Statoil æren for, at det 
sorte guld beriger det norske samfund – herunder det private erhvervsliv. Når det gælder om at 
skabe velstand, er det ikke vigtigt, hvor man er ansat, men hvad man foretager sig.

Og offentligt ansatte i Danmark holder nogle af de vigtigste samfundshjul i gang.  Hvis man 
tager de kyniske økonomiske briller på, så kan man sige, at offentligt ansatte uddanner, repa-
rerer og transporterer arbejdskraft, ligesom vi frigør arbejdskraft, når vi passer og plejer børn 
og ældre.

I Sydeuropa er færre kvinder på arbejdsmarkedet. Offentlig 
ældrepleje og børnepasning er mindre udbredt end i Dan-
mark, og kvinderne passer og plejer oftere familiens børn og 
ældre. Nogle vil sige, at det lyder hyggeligt, mens andre vil 
sige, at det er et mønster, som fastholder kvinder i en rolle, de typisk ikke selv har valgt. Under 
alle omstændigheder er det økonomisk set ineffektivt.  I gennemsnit passer og plejer den en-
kelte offentligt ansatte i Danmark nemlig betydeligt flere børn og ældre end den gennemsnitlige 
sydeuropæiske husmor.  Hun arbejder ganske vist gratis, men hendes mand skal have en løn, 
der er så høj, og en skat, der er så lav, at familien kan leve af én indtægt.  

I Danmark frigør den effektive offentlige sektor arbejdskraft til andre områder. Sektoren har 
ansvaret for, at Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser, det vil sige andel af 
befolkningen, som indgår i arbejdstyrken, og den høje erhvervsfrekvens skaber velstand i Dan-
mark.

Konkurrerer på uddannelse 
Der bliver lavet mange internationale sammenligninger, når det gælder uddannelse og syg-
domsbekæmpelse, og det understreger jo i virkeligheden den offentlige sektors betydning. 
Verdens lande konkurrerer ikke bare på produktion af varer, men også på for eksempel ar-
bejdskraftens uddannelsesniveau. Og hvis en 35-årig kunne være helbredt, men dør, fordi han 
ikke fik den rigtige behandling i tide, så er det ikke bare synd for ham og hans familie. Tager 
man igen de kyniske samfundsøkonomiske briller på, så er det 9, 12 eller måske 20 års uddan-
nelsesinvesteringer, som er spildt.

På transportområdet viser forslaget om en betalingsring, hvor stor betydning den kollektive 
trafik har.  Gennem alt for mange år har samfundets investeringer i kollektiv trafik været alt for 
lave, og det betyder, at folk i de store byer bruger lang tid, når de skal på arbejde. Enten fordi 
de holder i kø på vejen, eller fordi den kollektive trafik er for langsom. Og det skader alt sam-
men det samfundsøkonomerne kalder ”mobiliteten”, altså folks lyst til at pendle. 

Offentlige ansatte bør være stolte af deres indsats.  Mange giver en masse, man ikke kan måle 
og veje som for eksempel omsorg, og det skal vi også være stolte over. Men vi skal samtidig 
huske, at vores funktioner er samfundsøkonomisk vigtige. Arbejdsstyrken vil blive mindre, hvis 
folk ikke trygt kan gå på arbejde, fordi de ved, at kvalificereret personale passer deres kære.   
Og samfundet vil gå glip af indtægter og spilde penge, hvis vi ikke investerer i uddannelse, 
sundhed og kollektiv trafik.  Politikerne skal huske, at når de sparer på den offentlige sektor, 
så skærer de i en gren, som vi alle sammen sidder på.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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holder samfundshjulene i gang
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Forventninger til en ny regering
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Danmark har fået en ny regering,
som har fremlagt sin politik,
regeringsgrundlaget.

Madmod i Sabro
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Madmod
Dagplejer Brian Jensen har 
afprøvet opskrifter til en kogebog
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S E K T O R E R N E S  F A G G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter pleje-
hjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere, 
 opsyns assistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

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

Social- og sundhedssektoren:
beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere,
 neuro fysiologi assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejds ledere, 
 portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundheds-
hjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, 
værksteds assistenter, mammografiassistenter

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

Afdelingens åbningstider
omkring jul og nytår 2011

Fra tirsdag den 27. december 
til fredag den 30. december 

er kontoret åbent som normalt. 
Telefonerne er åbne i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 14 

(på grund af reduceret bemanding)
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Ulla Warming
Formand for Kost- og servicesektoren:
Hvis jeg skal tage de positive briller på, så 
forventer jeg en større menneskelighed end 
tidligere. Jeg synes, man ser den ændring, 
når det gælder dagpengeperioden, som ser 
ud til at blive forlænget. Og også større men-
neskelighed i forhold til indvandrere og den 
måde, vi behandler dem på.  Her forventer 
jeg, at tonen ændrer sig, så den bliver min-
dre skinger og ikke bare ser indvandrere 
som nogle, der er ude på at genere andre.   

Jeg tror også, at regeringspartierne kan blive 
enige om noget fornuftigt, når det gælder ung-
domsuddannelserne, så vi får flere praktik-
pladser, og færre der forlader uddannelserne. 

Jeg kunne så godt have ønsket mig mere, 
som jeg så ikke tror, at vi får. Flere burde 
betale noget mere i skat, og her burde man 
for eksempel tage fat på de multinationale 

selskaber. Og private arbejdsgivere skulle 
tage mere socialt ansvar overfor nedslidte, 
som de oftere burde tilbyde fleksjobs.

I forhold til daginstitutionerne håber jeg, 
at man vil have fokus på hele børnenes liv, 
for eksempel også deres mad, og ikke bare 
antallet af pædagoger.

Anette Samuelsen
Tillidsrepræsentant 
for social- og sundhedshjælperne 
på Lokalcenter Hørgården og Vejlby:
Jeg håber, at der bliver flere penge til ældre-
sektoren, men jeg tror det ikke. Jeg tror, at 
regeringspartierne er blevet overrasket over 
den økonomiske situation; over at vi – i cita-
tionstegn – er så fattige.  Jeg har på fornem-
melsen, at det ser værre ud, end de troede 
før valget.

Så jeg tror ikke, der sker så meget af det, 
partierne har lovet, når det gælder efterløn 
og dagpengeperioden. I det hele taget tror 
jeg desværre ikke, at der bliver de store æn-
dringer. Jeg skal ikke turde sige, om regerin-
gen vil fastholde nulvækstpolitikken overfor 
den offentlige sektor, men Margrethe Vesta-
ger er med på holdet, og hun er jo mere blå 
end rød.

Bente Malmberg
Fællestillidsrepræsentant 
for dagplejerne i Århus Kommune:
Jeg synes, at regeringen skal have de 100 
dages arbejdsro, man normalt giver en ny 
regering – i stedet for at tro, at regeringen 
kan ordne tingene på et øjeblik. Men jeg 
oplever, at pressen er meget blå og fører en 
hetz mod den nye regering.  Og så er jeg træt 
af de politikere, som åbenbart ikke kan tælle 
til de 90 mandater, der er nødvendige, hvis 
man skal have sin politik gennemført. Den 
slags giver politikerlede.

På mit eget område forventer jeg, at rege-
ringen kigger på den private dagpleje, som 
Venstre indførte, fordi de ville gøre alt pri-
vat. Der er selvfølgelig privat dagpleje, som 
fungerer fint, men der er også steder, hvor 
forholdene ikke er i orden.  Jeg tror på, at 
regeringen får gjort noget ved det, når de får 
tid til at sætte sig ind i tingene.

Når det gælder landets økonomi, så synes 
jeg, der er tegn på, at der er blevet dækket 
over noget. Jeg tror, økonomien ser værre 
ud, end partierne i den ny regering havde 
forventet, og det vil gøre det sværere at gen-
nemføre forbedringer.

Forventninger til en ny regering
Danmark har fået en ny regering, som har fremlagt sin politik, regeringsgrundlaget.
Tillidsrepræsentanter og FOA Århus’ politiske ledelse fortæller her, hvad de mener om regeringens 
politik, og hvad de håber og forventer, at en ny regering fortager sig.

Af Anders Schou 
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Inge Jensen Pedersen
Næstformand for FOA Århus:
Der er flere ting, som stadig er problema-
tiske, selvom vi har fået en ny regering. 
Selvom dagpengeperioden nok bliver mid-
lertidigt forlænget, så fortsætter den tidligere 
regerings dagpengebegrænsninger grund-
læggende set, og det er ikke for godt. 

Her synes jeg, regeringen skylder vælgerne 
rigtig meget. Beskæftigelsen på vores områ-
de falder; vi har arbejdspladser, der lukker 
ned. Hvor er det lige vores medlemmer skal 
gå hen og få arbejde? 

Hele løntilskudsområdet bør regeringen 
tage fat på, så arbejdsgiverne ikke spekule-
rer i at erstatte fastansatte med personer, der 
får løntilskud.  

Og så synes jeg det er ærgerligt, at ind-
grebet i efterlønnen består, for det er noget 
som vil ramme rigtig mange af vores med-
lemmer. Jeg synes, at politikerne hele tiden 
siger det samme: ”Vi ville gerne gennemføre 
dit og dat, men vi har ikke mandaterne”. Det 
er selvfølgelig rigtigt, men nogle gange kan 
man godt tvivle på, om de ville gennemføre 
tingene, hvis de havde muligheden.

Jack H. Kristensen
Fællestillidsrepræsentant 
for pædagogmedhjælperne 
i Århus Kommune:
Jeg håber, at regeringen vil føre en rød po-
litik, og på vores område handler det meget 
om at få indført en minimumsnormering i 
daginstitutionerne.

Og så kunne jeg håbe på at bevare efter-
lønnen, men den forventning er nedjuste-
ret, fordi de radikale jo vil bevare tilbage-
trækningsreformen.  Dagpengene ser ud til 
at blive midlertidigt forlænget, men ellers 
er dagpengenes fremtid overladt til treparts-
forhandlingerne, og det er ikke nødvendig-
vis negativt, selvom man selvfølgelig kan 
indvende, at regeringen burde tage ansva-
ret.

Overordnet er min forventning, at Social-
demokraterne og SF gør regeringens politik 
så rød så muligt, og det vil sige, at de mest 
muligt fører en politik, der er til fordel for 
lønmodtagerne.   

Jan Nonboe
Formand for Teknik- 
og servicesektoren:
Det ser ud til, at kommunerne får lov at låne 
nogle flere penge til anlægsprojekter, og det 
synes jeg, er positivt.

Men ellers vil jeg godt advare mod, at man 
bruger udtrykket ”rød regering”, når regerin-
gens økonomiske politik er så stærkt præget 
af de radikales politik. Små forbedringer 

som millionærskatten og bankskatten er for 
eksempel væk. Vi har fået en ny regering, nu 
mangler vi bare en ny politik.

I forhold til betalingsringen – eller miljø-
ringen – så savner jeg en mere klar priorite-
ring af den kollektive trafik. Det er ikke kun 
miljøhensyn, som gør, at vi skal prioritere 
den kollektive trafik, men også hensynet til 
for eksempel fremkommelighed og tryghed 
i trafikken. 

Hvis regeringen gør op med fattigdoms-
ydelserne, som starthjælpen og kontant-
hjælpsloftet er det positivt, men det viser 
mere, at vi har fået en socialliberal regering, 
end det viser, at vi har fået en rød regering.

Jens Bjerre-Reinholdt
Tillidsrepræsentant 
for serviceassistenterne 
på Århus Universitetshospital:
Jeg forventer, at den ny regering har fokus 
på lighed, og især når det gælder adgang til 
sundhedsvæsnet. Og så forventer jeg, at re-
geringen bevilger flere penge til sundheds-
væsnet og den øvrige velfærd.

For eksempel bør de offentlige sy-
gehuse få den samme betaling for 
operationer som privathospitaler-
ne, der i dag får relativt flere penge 
for at behandle patienterne, end 
de offentlige sygehuse gør.

Jeg så helst, at regeringen 
lukkede privathospitalerne, 
men det sker næppe.

Jesper Priskorn
Tillidsrepræsentant 
for social- og sund-
hedspersonalet på 
Psykiatrisk Hospital:
Jeg håber meget, at psykiatri-
en i højere grad kommer på fi-
nansloven, så vi ikke skal leve af 
satspuljemidler. Stort set samt-
lige partier har under valgkam-
pen lovet, at psykiatrien skal 
have et mere sikkert funda-
ment, så det forventer jeg 
helt sikkert vil ske.

Resten af mine forvent-
ninger er på lavpunktet, 
må jeg sige. Alt det So-
cialdemokraterne og SF 
har lovet omkring efterløn 
og dagpenge, bliver ikke 
til noget. Og lovede for-
bedringer på sygehusene, 
siger de, at de ikke har 
penge til. Jeg ved godt, 
at politikere ofte løber 
fra løfter, men det her 

er for meget. Det er lige før, at Socialdemo-
kraterne og SF skulle have droppet at danne 
regering med de radikale, når så lidt af deres 
politik er gået igennem. Men positivt er det 
da, at man nu kan se udlændinge i øjnene 
igen.

Jette Ohlsen
Formand for Social- 
og sundhedssektoren:
Jeg har ikke de store forventninger til, at den 
offentlige sektor får flere penge. Men jeg har 
en forventning om, at rød blok har andre 
værdier og holdninger, som betyder noget 
for, hvordan man bruger pengene.

Jeg forventer for eksempel, at regeringen 
gør noget for at mindske bureaukratiet i den 
offentlige sektor og for at mindske afstanden 
mellem fattig og rig.

Og jeg forventer, at regeringen forstår, at 
vi har et dygtigt offentligt sundhedsvæsen, 
som kan løse opgaverne effektivt – også på 
nye måder. Så der er ingen grund til, at pri-
vate overtager opgaverne.
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§Endelig forventer jeg, at der bliver lagt 
vægt på ligeværd mellem faggrupperne i 
sundhedsvæsnet, så FOAs faggrupper også 
fortsat udfylder vigtige pladser i sundheds-
væsnet.

John Madsen
Tillidsrepræsentant 
for plejehjemspedellerne 
i Århus Kommune:
Nu skal den ny regering jo have en chance, 
og politik er det muliges kunst, men det 
ser ikke ud til, at regeringen vil betyde de 
helt store ændringer.  For eksempel er mil-
lionærskatten opgivet, og efterlønnen bliver 
stadigvæk beskåret. På den anden side vil 
regeringen afskaffe starthjælpen og kontant-
hjælpsloftet, ligesom de vil sætte gang i be-
skæftigelsen, og det er jo fint nok.

På mit eget område er der mange udbud, 
selvom undersøgelser viser, at det offentlige 
løser opgaverne lige så godt som private. Så 
det handler meget om ideologi. Jeg forven-
ter ikke, at der bliver flere udliciteringer un-
der en ny regering, men egentlig heller ikke 
færre. 

Kirsten Normann Andersen
Formand for FOA Århus:
Den ny regering må forstå at vækst og kva-
litet i den offentlige sektor hænger sammen 
på flere måder. Hvis vi vil have en ordentlig 
ældrepleje, børnepasning og sundhedssek-
tor, så kræver det offentlig vækst. Samtidig 
har erhvervslivet brug for, at folk trygt kan gå 
på arbejde, fordi de ved, at kvalificeret per-
sonale passer deres børn samt gamle eller 
syge pårørende.  En stærk offentlig sektor er 
forklaringen på, at så mange danskere, ikke 
mindst kvinder, er på arbejdsmarkedet, og 
det har betydning for samfundets vækst.

Og så bør regeringen mindske den offent-
lige sektors bureaukrati. Det har partierne 
bag den nye regering alle lovet i valgkam-
pen, og nu bør der ske noget konkret. For 
eksempel kan regeringen give kommunerne 
frit valg, når det gælder fritvalgsordninger og 
andre former for udliciteringer, så de selv 
kan vælge, om de vil bruge ressourcer på 
dyre udbudsforretninger, der kræver et stort 
bureaukrati.  Besparelser på bureaukrati kan 
skaffe nogle af de penge, der er brug for til 
serviceforbedringer.  

Mette Fuglsig Schjødt
Formand for Pædagogisk Sektor:
Jeg har en klar forventning om, at regeringen 
indfører en minimumsnormering på børne-
pasningsområdet, der klart fastslår, hvor få 
voksne, der må være pr. barn. De fire partier 
bag regeringen lovede alle under valgkam-
pen, at de ville indføre en minimumsnorme-
ring, så nu forventer jeg, at det sker.

Mere generelt forventer jeg også, at re-
geringen gennemfører en genopretning på 
børnepasningsområdet, som er blevet ud-
sultet gennem mange år.  For eksempel skal 
vi have gjort noget ved de mange lukkedage 
og tvungne ferielukninger, som er dårlige for 
både børnefamilierne og de ansatte.

En genopretning vil kræve, at den ny re-
gering gør op med den nulvækstpolitik, som 
den tidligere regering førte overfor kommu-
nerne.  
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§
Honorering ved 

jul og nytår
Disse regler for honorering ved jul og nytår 2011/2012 gælder for:
• social- og sundhedspersonale og husassistenter i kommuner og regioner
• serviceassistenter ved sygehuse
• erhvervsserviceassistenter på regionsområdet

En søgnehelligdag (SH-dag) er en helligdag, der ikke falder på en søndag.
Julens og nytårets helligdage er 1. juledag, som i år falder på en søndag, 2. ju-
ledag, som falder på en mandag samt 1. nytårsdag, som falder på en søndag. 
Dermed er det kun 2. juledag, som i år er en SH-dag.
For denne dag gælder, at ansatte på sygehusområdet (dog undtaget de faste nat-
tevagter) skal have nedskrevet de timer, de arbejder på en SH-dag i løbet af den 
normperiode, som er besluttet på det sygehus/den afdeling de arbejder på (ek-
sempelvis en 8, 12 eller 16 ugers normperiode).
Ansatte i kommunerne skal have nedskrevet normtimer (FO-timer) i deres mø-
deplan eller senest indenfor 3 måneder efter SH-dagen.
Også deltidsansatte, der afvikler arbejdsfridage på en SH-dag, skal have normti-
merne nedskrevet.
Dertil kommer juleaftensdag og nytårsaftensdag, der i udgangspunktet er hver-
dage, men som har særlig status.
I år falder juleaftensdag, den 24. december på en lørdag. Denne dag har status 
som en ”særlig fridag”, der betragtes som en SH-dag og derfor sker nedskrivnin-
gen af timer ligesom 2. juledag.
Nytårsaftensdag den 31. december har status som en almindelig lørdag indtil 
kl. 12.00, herefter honoreres nytårsaftensdag som en søndag.

Afvikling af fridag
Planlægningen af de færre normtimer skal tage højde for, at de ansatte afvikler 
en ekstra fridag i perioden. Den ekstra overenskomstmæssige fridag kan enten 
placeres på SH-dagen eller en anden dag, men der kan ikke være sammenfald 
med et fridøgn, en arbejdsfridag eller en feriedag. Det skyldes, at der reelt skal 
være tale om en SH-dags frihedsperiode af samme længde som et kort fridøgn 
(35/32 timer).
Fuldtidsansatte skal præstere 7,4 timer mindre for hver SH-dag, mens deltidsan-
sattes nedskrivning af timer sker i forhold til deres ansættelsesbrøk (for eksempel 
er nedskrivning med 6 timer pr. SH-dag for ansatte på 30 timer). For deltids-
ansatte divideres det ugentlige timetal med 5, eks. 30 timer divideret med 5 = 
nedskrivning af timetal med 6 timer pr. SH-dag.
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Madmod i Sabro
Dagplejer Brian Jensen har afprøvet opskrifter til en kogebog, 
der skal gøre børn mindre kræsne

Af Anders Schou 

Dagplejere og daginstitutioner skal kunne 
bruge bogen, og opskrifterne skulle derfor 
afprøves af rigtige børn i rigtige pasningssitua-
tioner. FOA opfordrede blandt andet gen-
nem sine tillidsfolk interesserede til at melde 
sig, og Brian Jensen syntes, at projektet lød 
spændende.
– Kræsenhed er nemlig noget, som har fyldt 
meget. Der har for eksempel været børn, 
som helst kun ville have leverpostejsmadder, 
fortæller han.

Hver uge begyndte Brian Jensen og to an-
dre dagplejere at mødes et par gange i en le-
gestue. Hver dagplejer har 4-5 børn, som en-
ten havde madpakker med eller smurte selv.

– Og jeg syntes, at det efterhånden blev lidt 
kedeligt både for børnene og os selv, siger han 
og forklarer, at FOAs initiativ, derfor var en 
god mulighed for at få at prøve noget nyt.

Brian Jensen meldte sig til kogebogspro-
jektet og blev sammen med en række andre 
dagplejere fra hele landet udvalgt til at del-
tage.

Et stort projekt
Det var et stort projekt at afprøve opskrif-
terne til Madmod.  Processen tog et halvt års 
tid, og Brian Jensen fik 80 opskrifter tilsendt, 
altså flere om ugen. Når han havde afprøvet 
en ret, skulle han udfylde et spørgeskema, 
som efterhånden kom til at ligge på nettet. 
Her kunne han blandt andet fortælle om 
børnenes reaktion, tidsforbruget og prisen 
for råvarerne. Og tilbagemeldingerne er ble-
vet brugt, vurderer Brian Jensen.
– Vi kan se på bogen, at når vi meldte noget 
vigtigt tilbage, så er det taget med, fortæller 
han.

Dagplejeren synes, at det har været sjovt at 
lave de mange nye retter.
– Der er rigtig mange opskrifter, som man al-
drig selv ville have fundet på, siger Brian Jen-
sen, som også oplevede, at børnenes forhold 
til mad ændrede sig.
– De har fået flyttet nogle grænser og er ble-
vet mere åbne. Nogle syntes det var sjovt fra 
starten, mens andre hellere ville kigge. Men 
det tog ikke lang tid, før stort alle i det mind-

Her i efteråret udkom kogebo-
gen Madmod, som er skabt i 
et samarbejde mellem kokken 
Claus Meyer og FOA. Bogen er 
rettet mod børn og indeholder 
opskrifter på retter, som vil 
overraske mange forældre, for 
eksempel blåmuslinger, rosen-
kålspuré og blomkål med oste-
sovs. Bogens formål er da også 
at udfordre børns smagsløg, så 
de bliver mindre kræsne og får 
munden op for flere sunde og 
spændende retter.
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ste ville smage, og så fandt de fleste jo ud af, 
at det smagte godt, forklarer han.

Der var dog enkelte børn, som havde det 
svært med de mange nye retter, men til sidst 
kom de også med.
– Og så havde vi jo altid også et eller andet, 
som alle kunne spise, for eksempel noget 
brød, fortæller Brian Jensen, der egentligt 
ikke havde forventet, at børnene ville tage så 
godt imod den nye mad.
– Jeg havde håbet, men ikke troet på det, net-
op fordi kræsenhed har fyldt så meget, som 
det har, siger han.

Forældre er også glade
Brian Jensen fortæller, at også børnenes for-
ældre har været begejstrede for projektet.
– De syntes, det var alle tiders, og mange 
kom og fik opskrifter, så de kunne lave ret-
terne derhjemme, siger han og forklarer, at 
dagplejerne tog billeder af maden, så foræl-
drene kunne se, hvad det var, som børnene 
fortalte om hjemme.
Dagplejeren glæder sig over, at Madmod 
har ændret børnenes madvaner, og selvom 
kogebogen nu er udgivet, bruger han stadig 
bogens mange spændende opskrifter.
– Det har været et rigtig godt projekt. Før sat-
sede man meget på det sikre, når man skulle 
lave mad til børnene, for eksempel boller i 
karry. Det har ændret sig. Men vi får nu sta-
dig boller i karry indimellem, smiler han. 
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Madmod
Køb kogebogen ”Madmod.”

Interesserede kan ved henvendelse 
i FOA Århus’ reception
købe bogen for 170,- kr.
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Nyt medlemstilbud bringer smil
Århus er smilets by, og aftalen mellem

og 

er kommet godt fra start.

Fra 1. september 2011 har alle medlemmer kunnet blive forsikrede. Mere end 500 har fore-
løbig svaret for at få en gennemgang af deres forsikringer, et arbejde, der nu er godt i gang. 
Indtil videre har 122 medlemmer skiftet deres forsikringer til Tjenestemændenes Forsikring. 
Ifølge Poul Borch, lokal forsikringstillidsmand og regionsleder hos Tjenestemændenes For-
sikring, er det ”ikke så ringe”. Medlemmerne i FOA Århus har taget godt imod tilbuddet. 
Mange har allerede hørt om os, fortæller Poul. 

Husk – dit forsikringsbehov skifter
Aftalen er kun små to måneder gammel, så det er endnu alt for tidligt at vurdere, hvor mange 
der kommer til at skifte, siger Poul. ”Nye kunder kommer i bølger, først de meget interes-
serede og bagefter dem, der hører fra kolleger, der har skiftet.” Han opfordrer folk til at få et 
forsikringstilbud. Det handler selvfølgelig mest om muligheden for en besparelse, men be-
stemt også om rigtig dækning. Alt for mange tænker ikke over, at behov ændrer sig. Man skal 
hverken være over- eller underforsikret.

To nye medlemmer bliver forsikringstillidsmænd 
Interessen for jobbet som forsikringstillidsmand har også været god. Meget hurtigt modtog vi 
18 kvalificerede ansøgninger. Vi har allerede fundet og ansat to rigtig gode medlemmer, som 
starter oplæring i løbet af oktober og forventes at være helt ”flyvefærdige” i det nye år. 
Jeg glæder mig til at få endnu mere samarbejde med FOA Århus,
både  medlemmer og de gode folk på kontoret i Viby, siger
Poul.  ”Jeg har allerede nu været på besøg hos mange med-
lemmer  – møder, der er endt med smil, det skal spredes 
til endnu flere.”

Århus
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Juletræsfest 
for alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes 
søndag 11. december 2011
kl. 10-13 hos 

Århus Firma Sport 
Paludan Müllers Vej 110 
8200 Århus N.

Billetter kan reserveres 
og købes fra den 
7. november til og med 
den 25. november 2011.

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

Der kan max. købes
2 voksenbilletter 
pr. familie/medlem.

11
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Excel for begyndere
Få styr på tallene – læg dit eget budget med Excel
Vil du gerne kunne lave dit eget budget over husholdningen, 
ejendommen, kørselsforbruget eller har du bare i det hele taget 
lyst til at få styr på tallene? 
Så er dette begynderkursus i Excel noget for dig.
Med små øvelser bliver du introduceret til de grundlæggende 
funktioner i Excel med bl.a. formler og diagrammer, så du efter 
kurset vil kunne opstille regnskab, budget, lister og diagrammer.

2 mandage aftener 21/11-28/11 2011 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A73

Gratis tilbud og tjenester på nettet
Internettet vrimler med fantastiske tilbud til dig, men måske ken-
der du dem ikke alle.
På dette kursus bliver du præsenteret for nogle af internettets 
mange gratis glæder.
•   Vi  skal  bl.a.  kigge på Google Docs,  som er  en webbaseret 

kontorpakke, der indeholder tekstbehandling, regneark og 
præsentationer. Google Docs kan rigtig mange af de samme 
ting som Office-pakken, selv om den er helt gratis at bruge.

•   På nettet er der mange muligheder for at downloade og høre 
musik. Du bliver introduceret til nogle af dem, bl.a. giver Århus 
Kommunes Biblioteker dig adgang til over 3,7 millioner mu-
siknumre, der kan downloades. Du har også mulighed for at 
streame musikken, som betyder at du kan afspille musikken 
”live” og f.eks. lave playlister til din næste fest.

•   Mangler du diskplads på din computer, så er løsningen måske 
Dropbox. Udover at  du  får 2G stillet  til  rådighed,  så har du 
også mulighed for dele mapper, så andre får adgang til f.eks. 
dine billeder eller dokumenter.

•   Det var blot nogle enkelte eksempler på gratis nettjenester. 
Måske kan vi nå at kigge på et par stykker mere ……… 

2 dags kursus 21/11-22/11 2011 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A75

Facebook og Youtube 
Hop med på bølgen:
Lær at bruge de sociale medier – Facebook og YouTube 
Er du den eneste af din familie og venner som er ikke med på 
Facebook?
Har du styr på, hvordan dine børn eller børnebørn chatter på 
nettet?
Ved du, hvordan du finder de sjove film på YouTube?
Er du nysgerrig og har du brug for hjælp til at komme i gang? 
Så er dette kursus noget for dig.

På kurset lærer du bl.a.:
•   Hvordan opretter du en profil i Facebook?
•   Hvordan finder du dine gamle klassekammerater  

eller kollegaer?
•   Hvordan sender du beskeder og chatter?
•   Hvordan sikrer du dit privatliv?
•   Hvordan søger jeg på YouTube?
•   Hvordan uploader jeg min egen video?

2 onsdage aftener 16/11-23/11 2011
kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A77

Alle IT-kurser holdes hos 

AOF Midt
Søren Frichs Vej 40C
8230 Åbyhøj
NB! Tilmeldingsfrist senest 
1 uge før kursusstart.

FOA Århus kan nu tilbyde en række helt nye IT-kurser, 
som er lavet til afdelingens medlemmer, og hvor under-
visningsmaterialet både er på papir og digitalt.
Deltagerne får således både kursusmaterialet i et undervis-
ningshæfte og på en USB-nøgle, og de har altså materialet 
lige ved hånden og kan samtidig se det på den computer, 
som de arbejder med. Det sidste betyder for eksempel, at 
hver gang kursusdeltagerne skal gennemgå et nyt trin i en 
proces, så kan de se en lille film på computeren, der beskri-
ver, hvad de skal gøre.
Filmene gør det også lettere at huske de forskellige trin i en 
proces, når kursisterne kommer hjem og skal bruge deres 
nye viden på deres egne computere. 

Helt nye IT-kurser
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Ole Helmig 
– Gribende foredrag v/Ole Helmig
(tidligere overlæge, dr.med.)
Lidt om humor samt muntre hændelser
i et langt lægeliv
Glæd dig til en herlig aften med en inspirerende fortælling 
fra, som han kalder sig selv, en udpræget ældre herre 
med fremtiden bag sig. 
Foredraget bliver en interessant rejse gennem mange 
sygehuse fra efterkrigstiden og frem. Vi hører om hans 
beskæftigelse på det gamle amtssygehus og det gamle 
kommunehospital i Aalborg. Sjove historier om de ”gamle” 
læremestre han stødte på under sin uddannelse. Han for-
tæller om dem med stor respekt og ærlighed.
Han har gennem tiden oplevet mange ting og som han 
selv siger, så var etik noget man tog let på. Patienten var 
på ingen måde i centrum.

Ole Helmig er en meget humoristisk og inspirerende per-
son, der går meget op i det humoristiske i dagligdagen. 
Med humoren kommer venligheden og dermed tryg heden. 
Han synes det er utrolig vigtigt, at man bruger  humoren i 
medicinen. Derfor var han med til at starte Dansk Selskab 
for Medicinsk Humor, der mener, at humor har en sund 
effekt på mennesker med kroniske sygdomme. Det er her 
nutidens sygehusklovne kommer ind i billedet. De kan få 
smilet og latteren frem hos selv de mest syge patienter. 
Man skal le, netop fordi det er så alvorligt.  Humoren er det 
element, som kan komme gråden i forkøbet. Smerten er 
humorens legekammerat – de følges ad.

Torsdag 17. november 2011 kl. 19- ca. 21 hos FOA Århus.
Kursus nr. A63
Tilmeldingsfrist: onsdag 9. november

Julehygge
på Samsø
Klubberne inviterer til en hyggelig aften med et  
lettere traktement, socialt samvær og julebanko.

Onsdag den 7. december kl. 17-20 
i Medborger huset i Tranebjerg.

Tilmelding, uanset hvilken en af klubberne du er 
medlem af, til Sygehjælpernes Brancheklub på 
telefon 46 97 32 26 eller på mail til vihj@foa.dk 
senest den 29. november.

Sygehjælpernes Brancheklub

Social- og Sundhedsassistentklubben

Faggruppeklubben Social- og Sundheds-
hjælpere og Hjemmehjælpere

Pædagogmedhjælpernes
Fagklub

Arrangementer

Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub 

Julehygge med banko

Torsdag den 8. december kl. 18-21.30
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
i kantinen

Tag dine kolleger med 
til en hyggelig aften 
med god mad samt 
bankospil med gode 
præmier.
OBS: Arrangementet 
er kun for medlemmer 
af Pædagogmedhjæl-
pernes Fagklub
Tilmelding senest den 
1. december på mail-
adressen fagklub@
pm-fagklub.dk

Sygehjælpernes Brancheklub

Julehygge og -banko

Tirsdag den 6. december kl. 16-19
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J 
i kantinen

Tilmelding til mailadressen vihj@foa.dk eller på 
mobilnr. 23 34 06 03 senest den 2. december.
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Faggruppeklubben Social- 
og Sundhedshjælpere 
og Hjemmehjælpere

Julehygge for medlemmer 
og tillidsvalgte i Århus

– Kom og deltage i en hyggelig aften med et lettere 
traktement, socialt samvær og pakkeleg.
Husk at medbringe en pakke til højst 20,- kr.
Tirsdag den 22. november kl. 18-22 
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
i mødesalen på 1. sal
Tilmelding senest 10. november i klubbens 
åbningstid mandag til torsdag kl. 12-15 på telefon 
46 97 32 22 eller på mail: lul013@foa.dk 

Julehygge for medlemmer 
og tillidsvalgte i Odder
– Kom og deltage i en hyggelig aften med bowling, 
et lettere traktement og socialt samvær
Torsdag den 24. november kl. 17-21.30 
Odder Bowlingcenter, Ballevej 2, 8300 Odder 
Tilmelding senest 10. november i klubbens 
åbningstid mandag til torsdag kl. 12-15 på telefon 
46 97 32 22 eller på mail: lul013@foa.dk 

Klubben for Dagplejere

Husk
Generalforsamling
Tirsdag den 8. november 2011 kl. 19.00
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, 
mødesalen, 1. sal
Der er spisning kl.18.00-19.00 samme sted.

Så er det atter snart jul, 
og traditionen tro har vi
Jule Bankospil
for klubbens medlemmer

Mandag, den 28. november 2011 kl. 19.00
Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 19.00
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Tilmeldingen starter fredag den 14. november. 
Tilmelding på klubbens hjemmeside www.dagple-
jeklubben-aarhus.dk  på mail bm013@foa.dk eller 
46 97 32 20, med oplysning om navn og fødsels-
dato og tlf. nr.

Tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om de max. 
150 pladser der er pr. aften.

NB: Man kan kun tilmelde sig én aften.

Venlig hilsen 
p.b.v.
Bente Malmberg

MA-REN

Vi laver 
juledekorationer
torsdag den 24. november kl. 16.30
FOA Århus 
Christian X’s Vej 56-58 
8260 Viby J i kantinen

Vi får en gæst, som
hjælper os med at lave
juledekorationer og 
derefter spiser vi sammen.
Medbring selv lys og fade til dekorationerne.

Pris for medlemmer 125 kr.
Pris for eventuelle ledsagere 200 kr.

Tilmeldingsfrist er 14. november – tilmelding er 
først gældende, når der er indbetalt 125 kr./200 kr. 
på konto 3656 3656512571, husk at oplyse navn 
og telefonnr. ved indbetalingen. 

Handicaphjælpernes 
Faggruppeklub

Kursus – konfliktforståelse
– Sikkerhedsforum anbefaler 
dette éndagskursus
Arbejdsmiljøkonsulent Grete Bergland er oplægs-
holder.
Denne invitation er også udsendt sammen med 
lønsedlerne.
Torsdag den 10. november kl. 8.30-15.30 afhol-
des kursus på Jægergården, Værkmestergade 15, 
lokal 5541, 8000 Århus C 
Tilmelding senest 1. november på 
tlf. 89 40 31 09 eller jokor@aarhus.dk 
Pris: Løn under kurset

Julefrokost
Fredag den 25. november kl. 16.45 mødes vi 
hos Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J 
(www.bowlnfun.dk) til bowling med efterfølgende 
spisning.
Tilmelding senest 10. november til mobil 51 94 63 47 
eller e-mail: dortheallan@gmail.com 
Afhængig af deltagerantallet, kan der blive tale om 
en lille egenbetaling på ca. 50 kr.
Vi mødes kl. 16.45 – vi bowler kl. 17-18 og spiser 
kl. 18. Vel mødt!
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Tilmelding
Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Kan kopieres

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

Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum 
Pædagogisk sektor:
01.september 2011:  Dagplejer Charlotte K. Lind, Dagtilbud 606 
21. september 2011:  Pædagogmedhjælper Elif Dursun, Børnehaven 

Skræppen
23. september 2011:  PGU-medhjælper Thomas Erritzøe, Børnehaven 

Vennelund 
29. september 2011:  Dagplejer Hanne Laursen, Dagtilbud 606 
04. oktober 2011:  Dagplejer Pia Kragelund Pedersen, Dagtilbud 

dagplejen inst. 802 
03. november 2011:  Dagplejer Jane Bjergø, Dagpl. Odder 

Teknik- og servicesektoren:
01. september 2011:  Buschauffør Erik L. Petersen, Busselskabet Aarhus 

Sporveje 

Kost- og servicesektoren:
01. august 2011:  Serviceassistent John Asmussen, ÅUH
01. september 2011:  Husassistent Else Birgit Kulas, ÅUH

Social- og sundhedssektoren:
29. august 2011:  Hjemmehjælper Inge Sofir Rasmussen, Lokalcenter 

Holme/Skåde 
01. september 2011:  Sygehjælper Ida Lysdal Fogh, Lokalcenter Sønder-

skovhus 
16. september 2011:  Social og sundhedsassistent Solveig Møbjerg Han-

sen, Lokalcenter Holme/Skåde 
08. oktober 2011:  Hjemmehjælper Yrsa Johnsen Brønd, Lokalcenter 

Frederiksbjerg 
 
40 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
30. august 2011:  Social- og sundhedshjælper Anna Marie Damkjær, 

Lokalcenter Bøgeskovhus
01. september 2011:  Sygehjælper Else Mariane Sørensen, ÅUH
01. september 2011:  Sygehjælper Kirsten S. Gerdes, Skejby Sygehus 
01. september 2011:  Social og sundhedsassistent Elly Margrethe Holm, 

ÅUH
01. september 2011:  Portør Per Møller-Nielsen, ÅUH
01. september 2011:  Social- og sundhedsassistent Birgit Svensson, Skejby 

Sygehus 
05. september 2011:  Sygehjælper Grete Gammelby Nielsen, Skejby 

Sygehus
09. september 2011:  Sygehjælper Lisa G. Froulund, Skejby Sygehus

Pensionsrådgivning
Hvis du ønsker at tale med en vejleder fra PenSam om dine pen-
sionsforhold, kan du kontakte PenSam Regionskontor Århus på 
telefon 44 39 33 76 eller via mailadressen aarhus@pensam.dk. 
PenSam Regionskontor Århus bor på adressen Nørreport 26, 1., 
8000 Århus C

Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub

Pakkespil
Pakkespil, gløgg og æbleskiver. 
Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 17. november kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 15. november til Rita 
Pedersen på tlf. 23 69 66 30

Nytårskoncert
Det foregår som det ”plejer” 
med spisning og koncert. 
Tid: Fredag den 20. januar 2012 kl. 17.30
Sted: Spektrum
Pris: 350 kr. for medlemmer og 375 kr. for ledsager
Tilmelding: Så hurtigt som muligt, da der er rift om 
pladserne. Så hvis I allerede nu ved, at I vil delta-
ge, kan I ringe til Rita Pedersen på tlf. 23 69 66 30

Pensionisterne

FOA Århus Seniorklub
Tilmelding til klubarrangementer (på grund af for-
plejning) kan ske senest en uge før arrangementet 
til Birgit Østergaard på tlf. 86 11 50 86 eller 
20 42 93 63

Hyggemøde
Hyggemøde med underholdning – Dorthe 
Johansen underholder med ”Efterår i ord og toner”. 
Mulighed for tilmelding til julefrokost.
Tid: Onsdag den 16. november kl. 14.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58,  
8260 Viby J

Julefrokost
Julefrokost – Flemming Både 
underholder med ”Julens sange”
og fortæller historien om sangene.
Ledsagere er velkomne til at deltage. 
Tid: Tirsdag den 6. december kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C
Pris: 150 kr. for medlemmer og 200 kr. for led sagere. 
Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser.
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ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

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

Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: sosuhj_aarhus@live.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.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
Preben Sørensen, tlf. 25 30 42 47
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

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

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

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

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

Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, 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
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale

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

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

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

Klubben MA-REN
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91,
e-mail: bi@privat.dk
Næstformand: Hanne Rasmussen, tlf. 51 78 48 94, 
e-mail: hannepalle@stofanet.dk 

KLUBBER

FOA ÅRHUS


