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Det vigtige valg
Dette efterår har et stort fokus: det kommende folketingsvalg
Valget kommer senest i november og vil få stor betydning for FOAs medlemmer. 
Folketingsmedlemmernes beslutninger har store konsekvenser for os som lønmod-
tagere og måske især for FOA-medlemmer, fordi de fleste af os er offentligt ansatte. 
Politikernes beslutninger har således direkte betydning for os, både når de handler 
om arbejdsmarkedsforhold, og når de gælder finansiering og styring af den offentlige 
sektor.

Det er derfor vigtigt, at FOA er aktiv under valgkampen og får sat fokus på de emner, 
der er særligt vigtige for medlemmerne, så alle ved, hvad de forskellige partier står for, 
når de skal sætte deres kryds.

Fokus på efterløn
Efterlønnen er for eksempel et emne, der bør være mere fokus på. FOAs medlem-
mer er blandt de mest nedslidte lønmodtagergrupper, og derfor storforbrugere af 
ordningen. Samtidig stiger arbejdsløsheden, og den økonomiske krise ser ud til at 
blive værre. I den situation er det særligt absurd, at regeringen vil tvinge nedslidte 
mennesker til at blive på arbejdsmarkedet. 

Alle partier har meldt ud, hvordan de stiller sig til efterlønnen, og det 
ser ud til, at de traditionelle arbejderpartier, S, SF og Enhedslisten 
skal opnå flertal alene; ellers forsvinder efterlønnen efter valget. Så-
dan et valgresultat er imidlertid ikke fuldstændig utænkeligt og blev 
registreret i en meningsmåling så sent som i februar 2011.  

En anden vigtig sag for FOAs medlemmer er, at kommuner og regioner får frit valg, 
når det gælder frit-valgs-ordninger og andre former for udlicitering, så de selv kan  
bestemme, om de vil udlicitere. Den nuværende regerings krav om stadigt flere 
udliciteringer har sammen med andre statslige krav og regler skabt et dyrt kontrol-
bureaukrati i kommuner og regioner, mens de økonomiske gevinster oftest er svære 
at finde. FOA har længe kritiseret bureaukratiets vækst, og det er positivt, at SF og S 
har lovet at vende udviklingen.   

Spørgsmålet om ”Lighed i Sundhed” har også stor betydning for FOA-medlemmer, 
både som patienter og ansatte i det offentlige sundhedsvæsen. Det vil skabe mere 
lighed og i øvrigt også en mere effektiv sundhedssektor, hvis politikerne afskaffer 
fradraget for private sundhedsforsikringer, der skaber ulighed blandt borgerne og 
udbygger det offentlige sundhedsvæsen frem for at overbetale private sygehuse.

Nulvækst betyder besparelser
Endelig kræver borgernes velfærd og sundhed og de ansattes arbejdsmiljø, at der 
er en økonomisk vækst i kommuner og regioner. Regeringens krav om nul-vækst 
 betyder reelt massive besparelser, der rammer hårdt blandt de svageste borgere og 
det personale, som hjælper dem.

I FOA Århus vil vi forsøge at skabe den størst mulige opmærksomhed om disse em-
ner – både før og efter et valg. Erfaringerne med røde flertal i kommuner og region 
samt KL og Danske Regioner siger os nemlig, at en ny politik ikke opstår af sig selv. 
En ny politik kræver en aktiv fagbevægelse, der tydeligt stiller de krav, som betyder 
mest for medlemmerne.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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”FOA har længe kritiseret 
bureaukratiets vækst
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Jan Nonboe, er stærkt kritisk 
overfor den måde som pensions-
systemet er skruet sammen på.
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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

Hvad skal bladet hedde?

7 ?
Dette blad, ”Nyt fra FOA Århus”, 
skal have nyt navn.

IT-kurser

8

FOA Århus kan nu tilbyde en 
række helt nye IT-kurser.
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Birgit Bendtsen er tidligere social- og 
sundhedsassistent og oprindeligt uddannet 
som sygehjælper, mens hendes mand Bendt 
arbejdede som buschauffør ved Århus Spor-
veje. 

Birgit får årligt 47.800 kr. brutto i pension, 
mens Bendt får omkring 152.400 kr. brutto. 
Birgit fik dog et engangsbeløb på ca. 90.000 
kr. før skat, da hun holdt op med at arbejde. 
Dertil kommer, at de begge får folkepensio-
nens grundbeløb på 66.624 kr.

– Jeg synes ikke, forskellen på vores pensio-
ner er rimelig, for vi har jo arbejdet nogen-
lunde lige meget, siger Birgit Bendtsen og 
hendes mand er meget enig.
– Jeg siger ikke, at vi alle skal have helt ens 
pensioner, men den her forskel er for stor 
og samtidig er præmisserne for forskellen 
uklare, mener Bendt Bendtsen.

Der er flere faktorer, som skaber den store 
forskel på de to arbejdsmarkedspensioner. 
Ganske vist er Bendt blot en måned ældre 
end Birgit, han begyndte at arbejde i 1965 
og hun i 1968, de har begge været alminde-
lige lønmodtagere, og begge gik på efterløn i 
2008 og på pension i 2011. Men der er også 
meget, der adskiller de to erhvervsforløb.

God tjenestemandpension
En markant forskel er, at Bendt fra 1973 og 
frem til efterlønnen var tjenestemand, mens 
Birgit var overenskomstansat, og tjeneste-
mænds pensioner har altid været kendt som 
attraktive.

– Her skal man så huske på, at tjenestemænd 
i flere perioder har haft en lønudvikling, der 
var ringere end mange andre, mener Bendt 
Bendtsen. For eksempel fortæller parret, at 
Birgit på nogle tidspunkter har tjent mere 
end Bendt.

Forskellen på overenskomstansatte og tje-
nestemænds pensionsforhold er imidlertid 
ikke hele forklaringen på, at Bendts pension 
er mere end tre gange så stor som Birgits. 
Faktisk startede hendes pensionsindbeta-
linger tidligere end de fleste andre overens-
komstansatte, da sygehjælperne allerede i 
1965 begyndte at spare op til pension og al-
lerede i 1977 selv indbetalte 4% af lønnen, 

Ægtepar har meget 
forskellige pensioner

Af Anders Schou

Bendt og Birgit Bendtsen har 
stort set været lige længe på 
arbejdsmarkedet, og de er 
næsten lige gamle. 
Alligevel får Bendt en pension 
fra sit arbejde, der er mere 
end tre gange så stor som 
Birgits.
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mens arbejdsgiverne indbetalte 8%. Til sam-
menligning begyndte mange andre overens-
komstansatte først at spare op til pension, 
da overenskomsterne først i 90’erne blev 
indgået.

På deltid
En anden forskel på Birgit og Bendt er, at 
hun fra midt 70’erne til først i 90’erne arbej-
dede på deltid. Som mange andre kvinder 
ønskede hun at gå ned i tid, da parrets børn 
var små, mens hun gerne ville op på fuld tid 
igen, da børnene blev ældre. Birgit og Bendt 
husker, at det først var svært at få lov at gå ned 
i tid og senere lige så vanskeligt at få lov at 
gå op igen. I 15 år arbejdede Birgit 26 timer 

om ugen, og i den periode betød de færre 
arbejdstimer og dermed lavere løn, at Birgit 
indbetalte mindre til pension, end hun ville 
have gjort, hvis hun havde arbejdet på fuld 
tid. 

Deltid forklarer imidlertid ikke resten af 
forskellen på Bendts tjenestemandspension 
og Birgits pension fra FOAs pensionsselskab 
PenSam, som tager sig af sygehjælpernes 
pensionsudbetalinger. Forklaringen er blandt 
andet ikke tilstrækkelig, fordi der kun er en 
delvis sammenhæng mellem pensionsindbe-
talingerne og de senere udbetalinger. 

Flere nedslidte – lavere pension
Endnu en forskel på ægteparrets pensioner 
er, at tjenestemandspensionernes størrelse er 
uafhængig af, hvor mange tjenestemænd og 
pårørende, der får pension, og hvornår de 
får den. I PenSam derimod deler medlem-
merne de penge, som de har indbetalt og de 
afkast som indbetalingerne har givet. Det be-
tyder, at en pensionskasse med mange tidligt 
nedslidte medlemmer, vil udbetale relativt 
lave alderspensioner, hvis den giver de ned-
slidte en god dækning.

Og den faktor har stor betydning for Pen-
Sam, da mange FOA-medlemmer har et 
hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

– Jeg synes, det er urimeligt, at sygehjælperne 
på den måde betaler for, at arbejdsgiverne 
slider dem ned. For hvem har ansvaret for at 
mange sygehjælpere tidligt er nedslidte? Er 
det arbejdsgiverne eller er det de andre syge-
hjælpere?, spørger Bendt Bendtsen 

– Det er selvfølgelig en cadeau til den ned-
slidte sygehjælper, at hun får nogle penge, 
men det er ikke rimeligt, at vi selv betaler, 
mener Birgit Bendtsen.

Tryg tredje alder
Forskellen på Birgits PenSam-pension og 
Bendts tjenestemandspension er enorm, 
men ægteparret er enige om, at de til sam-
men har en økonomi, der sikrer dem en no-
genlunde økonomisk tryg tredje alder.

– Men tænk, hvis man for eksempel er enlig 
og skal leve af en pension som Birgits, fun-
derer Bendt.
– Ja, det ville ikke være morsomt, erkender 
Birgit.
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Urimelige forskelle 
på pensioner

Formanden for Teknik- og servicesektoren i 
Århus, Jan Nonboe, er stærkt kritisk overfor 
den måde som pensionssystemet er skruet 
sammen på. Teknik- og servicesektoren er 
den sektor i FOA, hvor medlemmerne mest 
ivrigt har diskuteret pensioner, og når FOAs 
hovedbestyrelse diskuterer emnet er sekto-
rens Århus-formand, Jan Nonboe, en af de 
mest engagerede debattører.

– Arbejdsmarkedspensionernes opbygning 
er et stort angreb på fællesskabet, der ikke 
bare afspejler, men også forstærker de løn-
forskelle, der er i samfundet, mener Jan 
Nonboe.

Han peger på, at når det gælder pensioner, 
så opstår uligheden ikke bare, fordi en løn-
stigning – eller en pensionsindbetaling – på 
for eksempel 12% giver langt mere i kroner 
og øre til højtlønnede end til lavtlønnede.  

– Når det handler om pensioner, så ser man 
typisk at selve procentsatsen er højere for 
højtlønnede, som måske får 16-17%, mens 
lavtlønnede må nøjes med godt 12%, forkla-
rer han og undrer sig over, at mange tilsyne-
ladende accepterer en forskel, som de nok 
ville protestere mod, hvis det drejede sig om 
en lønstigningsprocent.

Jan Nonboe mener ikke, at arbejdsmar-
kedspensionerne blev udbredt og udbygget 
først i 90’erne, fordi fremsynede politikere, 
arbejdsgivere og fagforeningsfolk indså, at 
samfundet skulle spare mere op til pension.

– Den forklaring tror jeg ikke på. Det hand-
lede snarere om at opsuge noget købekraft, 
siger han.

Teknik- og servicesektorens formand me-
ner, at folkepensionen i stedet skulle være 
udbygget, fordi det er skatteindbetalingerne, 
der financierer denne pensionsform.

– Her er det i udgangspunktet de højestløn-
nede, der betaler mest, så her gælder prin-
cippet om, at de bredeste skuldre bærer de 
tungeste byrder, siger Jan Nonboe.

Han erkender imidlertid, at det næppe er 
realistisk at afskaffe arbejdsmarkedspensio-
nerne og har derfor også et andet bud på, 
hvordan systemet kan blive mere rimeligt og 
solidarisk.

– LO-fagbevægelsen, ja gerne hele fag-
bevægelsen, burde gå sammen om et fælles 
pensionsselskab, som kunne sikre et større 
afkast og en anstændig pension til alle, me-
ner Jan Nonboe.

Han peger på, at et stort selskab vil have 
et større kapitalgrundlag og en mulighed for 
lavere administrationsomkostninger end fle-
re små. Samtidig vil et stort selskab betyde, 
at de mest nedslidte lønmodtagergrupper 
ikke alene skal bære de forøgede økonomi-
ske omkostninger, som opstår, når en pensi-
onskasse har mange nedslidte medlemmer, 
der tidligt stopper deres indbetalinger og i 
stedet skal have penge udbetalt.

– Og da de mest nedslidte lønmodtager-
grupper også ofte er lavtlønnede, så er det 
nuværende system enormt asocialt, erklæ-
rer han. 

Netop dette problem rammer FOAs 
pensionskasse PenSam hårdt, da FOA har 
mange nedslidte medlemmer. Jan Nonboe 
mener derfor, at selskabet skal koncentrere 
sig mest muligt om alderspensionerne, da 
de ellers vil blive meget små. Lovgivningen 
kræver dog, at selskabet også skal have en 
vis dækning, når det gælder invaliditet og 
kritisk sygdom, men han mener, at PenSam 

helt skal stoppe udbetalinger til for eksem-
pel ægtefæller og børn.

– Man er nødt til at vælge, for der er sim-
pelthen ikke penge nok i PenSam til både 
alderspensioner og sociale pensioner, me-
ner han.

PenSams medlemmer har fået mulighed 
for at prioritere, så de selv kan vælge en 
højere alderspension og en lavere dækning 
på andre områder. Jan Nonboe opfordrer 
medlemmerne til at være opmærksomme 
på, at de har denne mulighed.

– Jeg synes, at alle nøje bør overveje, hvor-
dan deres pensionsordning skal være skuret 
sammen, siger han.

Nogle FOA-medlemmer har imidlertid 
helt andre og væsentligt bedre pensionsfor-
hold end resten. Mens nogle vurderer, at 
tjenestemandspensionerne svarer til pen-
sionsindbetalinger på 14%, så anslog løn-
kommissionen for nylig, at tallet snarere er 
omkring 28%.

– Til gengæld har tjenestemandsgrupperne 
så i en årrække fået lavere bruttolønstignin-
ger end mange andre tilsvarende lønmod-
tagergrupper, mener Jan Nonboe.   

Af Anders Schou
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Dette blad, ”Nyt fra FOA Århus”, skal 
have nyt navn. FOA Århus opfordrer 
medlemmerne til at indsende forslag og vil 
belønne det bedste med tre flasker rødvin el-
ler en stor æske chokolade. 

Afdelingsbladets nuværende navn signalerer, 
at det indeholder egentlige nyheder og nær-
mest er ”nyhedsbrevsagtigt”. Navnet passede 
således meget godt dengang bladet udkom 

hver måned, og afdelingens nyhedsbreve kun 
henvendte sig til tillidsvalgte.

I dag modtager knap 4000 medlemmer 
imidlertid nyhedsbrevet direkte pr. mail, 
mens andre læser nyhederne på afdelingens 
hjemmeside eller ser de korte udgaver af 
nyhedsbrevet, der hænger på mange arbejds-
pladsers opslagstavler. De egentlige nyheder 

bliver præsenteret i disse sammen-
hænge og bliver altså ikke længere 
bragt i afdelingsbladet, som i stedet 
rummer forskelligt baggrundsstof, 
så bladets navn ”Nyt fra FOA År-
hus” er ikke længere dækkende.  

FOA Århus udskriver derfor en navnekon-
kurrence blandt medlemmerne og udlover en 
præmie til vinderen. Vinderen bliver udvalgt 
af afdelingens politiske ledelse. Send forslag til 
kommunikationskonsulent Anders Schou på 
asch@foa.dk senest d. 30. september, eller pr. 
brev til FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 
8260 Viby J, att. Anders Schou.

Hvad skal
bladet hedde?Af Anders Schou

Få alletiders fritidsjob hos 
Tjenestemændenes Forsikring

Vores nye forsikringstilbud betyder, at alle 
medlemmer af FOA Århus har adgang til 
at blive forsikret hos Tjenestemændenes 
Forsikring.
Tjenestemændenes Forsikring forsikrer 
kun medlemmer af organisationer, de 
samarbejder med, man kan ikke bare 
komme ind i selskabet fra gaden. Forsik-
ringerne er meget konkurrencedygtige 
og har nogle af markedets bedste dæk-
ninger.
Nu søger Tjenestemændenes Forsikring 
to medlemmer af FOA Århus, som har 
lyst til et attraktivt fritidsjob. Du behøver 
ikke vide meget om forsikringer, men skal 
have lyst til at blive efteruddannet, så du 
kan oprette forsikringer for kollegerne i 
FOA Århus og hjælpe med forsikrings-
gennemgang.
Læs mere om jobbet på job.tjm-forsik-
ring.dk.

Få alletiders fritidsjob
- og bliv min kollega

Poul Borch
Forsikringstillidsmand

Tjek job.tjm-forsikring.dk
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IT for begyndere
Sæt flot op med Word og hold styr på dine fotos i Picasa
Drømmer du om, at kunne lave en flot indbydelse i Word og vil 
du gerne lære, hvordan du holder styr på dine familie billeder i 
Picasa, så er dette kursus lige noget for dig!
Kurset er for dig, der er uden erfaring eller har meget lidt erfa-
ring med brug af PC. På kurset vil du få en kort introduktion til 
brugen af PC og Windows. Du lærer de mest grundlæggende 
funktioner i Word, og du vil efter kurset kunne bruge Word til 
opsætning af f.eks. breve, simple indbydelser eller en sang.
Derudover vil du lære at bruge billedbehandlingsprogrammet 
Picasa, så du f.eks. kan fjerne røde øjne, justere farver, sætte 
billederne ind i Word, holde styr på dine billeder i albums og ud-
give et Webalbum med dine familiebilleder, så familie og venner 
kan se dem på nettet. 
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.

5 mandage aftener 19/9 – 24/10 2011 kl. 18.45-21.45
NB: Ingen undervisning i uge 42
Kursusnr. A67

IT for let øvede
Bliv bedre til Word og lav dit eget billedshow 
med Photo Story
Word er et avanceret tekstbehandlingsprogram, og selv om du 
har en smule kendskab til Word i forvejen, så har du sikkert 
erfaret, at der er mange funktioner i programmet, som du ikke 
kender nok til. 
På dette kursus lærer du bl.a. at arbejde med formatering af 
tekst, typografier, tabeller, spalter og billeder i Word.
På kurset lærer du også at lave dit eget billedshow med pro-
grammet Photo Story 3. Måske har du en masse gode bille-
der fra familiefesten eller ferien og ved hjælp af Photo Story 3 
kan du oprette spændende diasfortællinger ved at tilføje pano-
rerings- og zoomeffekter. Programmet kan også optage lyd til 
billederne og føje titler og baggrundsmusik til fortællingen. Bil-
ledshowet kan brændes på en CD/DVD, så sæt dig i sofaen og 
se showet på dit fjernsyn.
Kurset er for dig, der i forvejen har kendskab til brug af PC og 
Word, men gerne vil lære endnu mere.
Husk at medbringe egne 
foto på en USB-nøgle.

4 dags kursus 19/9-20/9 2011 og 26/9-27/9 2011 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. A68
5 onsdage aftener 5/10-9/11 2011 kl. 18.45-21.45 
NB: ingen undervisning i uge 42
Kursusnr. A69

IT-kurser
Alle IT-kurser holdes hos 

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

NYHED

Helt nye IT-kurser til FOA-medlemmer
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 undervisningshæfte og på en CD, 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 
beskriver, 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. Alle kurserne bliver holdt hos AOF.
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Internet og e-mail
Sådan bruger du nettet
På dette kursus skal du lære at bruge internettet som et fanta-
stisk arbejdsredskab og vidensbank. Du bliver introduceret til 
brugerfladen i Internet Explorer og du vil lære de grundlæg-
gende regler for, hvordan du søger præcist for at finde de oplys-
ninger, du har brug for. 
Kurset vil indeholde en masse praktiske øvelser, hvor du skal gå 
på nettet og f.eks. finde billige flyrejser, madopskrifter, og hvad 
der går i biografen næste weekend.
Internettet bruges mere og mere til nethandel og til kommuni-
kation med bl.a. offentlige myndigheder. Vi kigger på Nem-ID og 
hvordan du handler på nettet.
Der bliver også tid til at vise dig, hvordan du opretter og bruger 
en Google-konto til bl.a. mail og kalender samt hvordan du sen-
der og modtager mail, vedhæfter filer m.m.

3 onsdage aftener 14/9-28/9 2011 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A70
3 dags kursus 3/10-4/10 2011 og 10/10 2011 kl. 8.30-11.30 
Kursusnr. A71

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 dags kursus 24/10-25/10 2011 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A72
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 mandage aftener 31/10-7/11 2011 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A74
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 dags kursus 7/11-8/11 2011 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A76
2 onsdage aftener 16/11-23/11 2011 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A77
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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.

Jan Gintberg
– stand-up, når det er bedst!
Glæd dig til at opleve stand-up 
komikeren, som er meget mere end 
komiker. Især er han skarpsindig ift., 
hvordan du bibeholder din motiva-
tion – uanset hvilket arbejdspres, du 
er under.
Tid: 6. oktober kl. 19 
Sted: Århus
Arr.nr.: A61
Tilmeldingsfrist: 22. september
Ledsagere er velkomne husk ved 
tilmelding at skrive +1 deltager

Jens Nauntofte
– foredrag om det at være krigskor-
respondent. ’Den sjove, den gode og 
den grusomme’
Hvad får en udlandsreporter til, 
i strid med al sund fornuft, at 
begive sig ud langs frontlinjerne for 
krig, kammeratskab og den gode 
historie?
Tid: 25. oktober kl. 19
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A62
Tilmeldingsfrist: 11. oktober

Ole Helmig

– Gribende foredrag v/Ole Helmig 
(tidligere overlæge, dr.med.)
Lidt om humor samt muntre hæn-
delser i et langt lægeliv.
Tid: 17. november kl. 19
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A63 
Tilmeldingsfrist: 1. november

Klubben for Dagplejere

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

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3.  Bestyrelsens beretning v/Bente Malmberg

4.  Fremlæggelse af regnskab v/Helle Nørregård Nielsen

5.  Indkomne forslag

6.  Lovændringer

7.  Valg:
 a. Valg af formand, Bente Malmberg, modtager genvalg
 b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Beth Jensen, modtager genvalg
 c.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

1. suppleant Jannie Nielsen, modtager genvalg 
2. suppleant Lisbeth Larsen, modtager genvalg

 d. Valg af 1 bilagskontrollant, Gitte Rytter, modtager genvalg
 e.   Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter 

1. suppleant Henny Hentze, modtager genvalg 
2. suppleant Kirsten Ørsted Kristensen, modtager genvalg, 

 f. Valg af fanebærer, Liselotte Hovgaard, modtager genvalg
 g. Valg af 1 fanebæresupleant

8.  Kontingentfastsættelse

9.  Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 Indkomne forslag, skal ifølge lovene 
indsendes skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen 31. oktober 2011 
til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifølge lovene ind-
sendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen 25. oktober 2011 
til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i klubben.

Tilmelding senest 2. november 2011 på tlf. 46 97 32 20 eller Klubbens 
hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk på grund af traktement 
(2 stk. smørrebrød + øl/vand)

Klubben for Dagplejere, Bente Malmberg

Arrangementer

Århus afdeling

Klubberne

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

Hardy Hansen
– oplæg ved forhenværende formand 
for SID og socialdemokrat Hardy 
Hansen
Kom og hør om, hvad Hardy Hansen 
synes er vigtigt i samfundet/fælles-
skabet. Efterfølgende debat.
Tid: 28. september kl. 19
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A64 
Tilmeldingsfrist: 12. september
Ledsagere er velkomne husk ved 
tilmelding at skrive +1 deltager

Pædagogmedhjælpernes 
Fagklub

Overskrift: Børnemindmapping
En fortælling om ideen bag bør-
nemindmapping med eksempler på, 
hvordan mindmapping kan bruges 
sammen med børn. Vi arbejder også 
med dele af den narrative teori.
Tid: 29. september, kl. 8.30-16.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J – lokale: i møde-
salen, 1. sal
Tilmelding til: Pædagogmedhjælper-
nes Fagklub på tlf. 46 97 32 99 eller 
på mail fagklub@pm-fagklub.dk 
Tilmeldingsfrist: 20. september
Pris: Gratis for medlemmer, der 
betales frikøb

MA-REN

Den Gamle By
– med efterfølgende spisning
Tid: 29. september, kl. 16.00 
Sted: Vi mødes ved indgangen til 
Den Gamle By.
Tilmelding: 14. september ved mail 
til momsemor1@stofanet.dk
Deltagerpris: 150,00 kr. Tilmeldingen 
er først gældende, når deltager-
prisen er indbetalt på konto 3656 
3656512571, husk at oplyse navn 
og tlf.nr. ved indbetalingen.
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Hyggemøde
Hyggemøde med fællessang, banko-
spil og kinesisk lotteri. Kontingent-
betaling ved indgangen. Mulighed 
for tilmelding til fusionsfest.
Tid: Tirsdag den 6. september kl. 
14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Fusionsfest
Fusionsfest med underholdning 
v/”Lidt go’ musik”. Ledsagere er 
velkomne til at deltage i festen. 
Traktementet er en lækker buffet. 
Pris: 150 kr. for medlemmer og 200 
kr. for ledsagere. Drikkevarer kan 
købes til rimelige priser.
Tid: Onsdag den 21. september kl. 
13.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J
Tilmelding: Indbetaling af deltager-
betaling (også for ledsagere) på 
kontonr. 5381 0000332673 senest 
en uge før arrangementet. HUSK at 
påføre navne på deltagerne.

Foredrag
Hans Jørgen Tholstrup, forstander 
på Pension Skejby, fortæller om 
arbejdet med kriminelle og om hvor-
dan samfundet ser på kriminelle. 
Pension Skejby er en institution 
under Kriminalforsorgen, med plads 
til 26 beboere.
Tid: Tirsdag den 4. oktober kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Debat
Regionsrådsmedlem Anders Kühnau 
(S) fortæller om arbejdet i regionsrå-
det, specielt med fokus på hospitaler 
og psykiatri. Efter oplægget er der 
mulighed for debat.
Tid: Onsdag den 19. oktober kl. 
14.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J

Hyggemøde
Hyggemøde med fællessang og 
kinesisk lotteri. Mulighed for tilmel-
ding til julefrokost.
Tid: Tirsdag den 1. november kl. 
14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Efterlønnere og pensionister Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum 
Social-og sundhedssektoren:
21. april 2011:  Social- og sundhedsassistent Susanne Person,  

Lokalcenter Syd 
 1. maj 2011: Sygehjælper Martha Dam, Ålykkecentret 
19. maj 2011: Plejehjemsassistent Lena Jensen, Lokalcenter Nordvest 
25. maj 2011:  Social- og sundhedsassistent Annette Førster,  

Lokalcenter Syd 
 1. juni 2011:  Social- og sundhedsassistent Grethe Andersen,  

Århus Sygehus
 1. juni 2011:   Plejehjemsassistent Inger Marie Therkildsen,  

Lokalcenter Syd 
12. juni 2011:  Hjemmehjælper Anne-Karina Sørensen,  

Samsø hjemmepleje 
16. juni 2011: Hjemmehjælper Aase Lund, Lokalcenter Viby 
30. juni 2011:  Social- og sundhedshjælper Lene E. Jensen,  

Midtbyens Lokalcentre
 7. juli 2011:  Social- og sundhedshjælper Birthe Kjeldsen Sigenholm,  

Lokalcenter Frederiksberg 
29. juli 2011:  Social- og sundhedshjælper Charlotte Møller Sørensen,  

Lokalcenter Frederiksberg 
 1. august 2011:  Social- og sundhedsassistent Hanne Horst,  

Lokalcenter Nord 
28. august 2011: Hjemmehjælper Per H. Jensen, Midtbyens Lokalcentre
 1. sept. 2011:  Social- og sundhedsassistent Berit K. Pallesen,  

Lokalcenter Vikærgården

Teknisk- og servicesektoren:
24. juni 2011:  Buschauffør Carsten Cristiansen,  

Busselskabet Aarhus Sporveje 

Pædagogisk sektor:
15. juni 2011: Pædagogmedhjælper Joan H. Jensen, DII Bulderby
14. juli 2011: Dagplejer Susanne Kejser, Dagtilbud 1303
16. juli 2011: Dagplejer Anett Eklund Grauballe, Dagtilbud 606 
23. juli 2011: Dagplejer Annette Mai Poulsen, Dagtilbud 5541 
15. august 2011: Dagplejer Connie S. Pedersen, Dagtilbud 305 
16. august 2011: Dagplejer Lene Søe Brandt, Den etniske dagpleje 
19. august 2011: Dagplejer Susanne Pedersen, Dagtilbud 1301

Kost- og servicesektoren:
 1. juni 2011: Husassistent Jytte Nielsen, Århus Sygehus 

40 års arbejdspladsjubilæumer
Kost- og servicesektoren:
18. juni 2011: Serviceassistent Hanne Bonde, Århus Sygehus

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids-
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret  gaven fra afdelin-
gen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.

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

Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme arbejds-
giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes Århus Kommune som én 
 arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Odder 
FOA Efterløns- og pensionistklub

Foredrag
Knud fra Dagnæs Orkidékultur kom-
mer og fortæller om og viser orkidér 
samt fortæller om sine rejser.
Tid: Torsdag den 1. september kl. 
14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 30. august til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Klubdag
Klubdag med orientering, hygge og 
sang.
Tid: Torsdag den 15. september kl. 
14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 13. septem-
ber til Rita Pedersen på tlf. 2369 
6630

Foredrag
Vi får besøg af provst Dorthe Søren-
sen, som vil komme og fortælle lidt. 
Hvad det bliver, bestemmer hun.
Tid: Torsdag den 29. september kl. 
14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 27. september til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Biograftur
HK har denne dag lavet en biograf-
tur, her i Odder, som vi kan deltage 
i. Det er en film om Nelson Mandela. 
Pris pr. person 60,00 kr.
Tid: Tirsdag den 11. oktober kl. 
14.00
Sted: Odder
Tilmelding: Senest 4. oktober til 
Henning Sandberg på tlf. 8654 4402 
mellem kl. 18.00 og 19.00

30 års jubilæum
Vores klub har 30 års jubilæum og 
det vil vi gerne fejre. Vi vil gerne se 
så mange, som det er muligt
Tid: Tirsdag d. 25. oktober kl. 14.00
Sted: Spektrum

FOA Århus Seniorklub 

Tilmelding til klubarrangementer (på 
grund af forplejning) kan ske senest 
en uge før arrangementet til Birgit 
Østergaard på tlf. 8611 5086.

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
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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


