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Spar mere på bureaukrati
Det er positivt, at de århusianske byrådspolitikere vil spare væsentligt mere på bureaukrati end
de 49 mio. kr., som politikerne oprindeligt regnede med, da de besluttede at spare i alt 361
mio. kr. Nu vil politikerne spare 126 millioner på bureaukratiske arbejdsfunktioner, og det
er et fremskridt. Men det er ærgerligt, at politikerne ikke tog skridtet fuldt ud og sparede alle
pengene på bureaukrati.
Børn og Unge kunne have sparet væsentligt mere på afdelingens ledelsesstruktur, hvis de helt
havde afskaffet dagtilbudsleder-funktionen i stedet for blot at reducere antallet af dagtilbudsledere og områdeledere, som det sker i spareforliget.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

Og det er blot én sparemulighed, som politikerne ikke har benyttet. FOA Århus har tidligere i
spareprocessen foreslået, hvordan Århus Kommune kunne spare op mod 500 millioner uden
at forringe serviceniveauet. Og på hjemmesiden ”Sammenomaarhus.dk” har borgerne også
stillet forslag om bureaukratibesparelser, som politikerne ikke har brugt.
Det er især ældre, børn og socialt udsatte, der betaler prisen for, at politikerne ikke vil spare
alle pengene på bureaukrati. Der bliver færre nattevagter i plejeboligerne og skoler, daginstitutioner og Voksen-Handicap-området bliver udsat for rammebesparelser, altså de såkaldte
grønthøsterbesparelser. Der er i forliget mange direkte forringelser, som altså ikke er effektiviseringer, og det er skuffende og dybt bekymrende.
Selv når spareforliget taler om effektiviseringer, er der reelt ofte tale om forringelser. Robotstøvsugere skal give personalebesparelser, men de nye smarte støvsugere skal ofte tømmes.
Når kommunen sparer mere på personalet, end den nye teknologi sparer tid, så skal de ansatte
løbe hurtigere, og servicen overfor borgerne bliver dårligere.

”

Flere udbud – mere bureaukrati

Der er i forliget mange
direkte forringelser ...

Det er også skuffende, bekymrende – og paradoksalt – at byrådspolitikerne
har taget en beslutning om mere bureaukrati efter en spareproces, hvor alle har sagt, at de ville
afbureaukratisere.

Politikerne har nemlig besluttet, at Århus Kommune skal udbyde flere opgaver. Det vil næppe
give besparelser, men flere udbud vil med garanti betyde mere bureaukrati, som først skal lave
udbudsmaterialet og derefter løbende kontrollere den private leverandør.
De århusianske byrådspolitikere siger, at de vil sende flere opgaver i udbud for at spare penge,
men erfaringerne viser, at den løsning ikke holder. Sidste år oplevede vi, at kommunen fik
store ekstraudgifter til snerydning efter det udendørs pedelarbejde på plejehjemmene var blevet udliciteret, og der var også problemer med snerydningens kvalitet.
Aktivering af ledige er et af de områder, som spareforliget satser på at udbyde. Netop på dette
område har private firmaer spillet fallit og været indblandet i skandaler over hele landet. Og
en lokal rapport viser, at kommunen klarer sig bedre end de private, så aktivering er et særligt
dumt område at udlicitere på.
Desværre vil FOA’s og andres protester næppe ændre spareforliget. Byrådspolitikerne har
nemlig aftalt, at alle forligspartierne skal være enige, hvis der skal ændres så meget som et
komma efter den høringsperiode, som er i gang.
Først godkender de folkevalgte altså direktørernes spareforslag, tilsyneladende uden ændringer. Og derefter har vi en høringsproces, som i praksis heller ikke kan føre til ændringer, fordi
30 ud at 31 byrådsmedlemmer sidder med en vetoret. Det er et skindemokrati.
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Nyt job?
Husk at kontakte fagforeningen hvis du skifter arbejdsplads. Det gør det lettere for dig selv, din tillidsrepræsentant og fagforeningen, når de faglige opgaver skal
udføres.
Ring 8936 6666 eller mail til aarhus@foa.dk – med oplysninger om navn, cpr-nr. og ny arbejdsplads.
På forhånd tak.
Venlig hilsen
FOA Århus
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Nye fradragsregler
for dit FOA-kontingent

Næste blad
Deadline: torsdag den 3. februar 2011

Fremover gælder der forskellige fradragsregler for de
forskellige dele af dit samlede FOA-kontingent.
FOA-kontingentet består af flere dele: De faglige kontingenter til fagforening og klub samt a-kassekontingent
og efterlønsbidrag.
For de faglige kontingenter bliver der fra 2011 indført
et loft på 3.000 kr. I Århus-afdelingen er kontingentet
for fuldtidsansatte på 3.642 kr. årligt plus klubkontingent. For deltidsansatte er det på 3.430 kr. årligt plus
klubkontingent. Og man har altså fortsat fradragsret for
de første 3.000 kr.
For A-kassekontingentet og efterlønsbidraget er der
stadig intet loft. Fradraget for disse udgifter fortsætter
således som hidtil.

Udgivelsesdato: torsdag den 3. marts 2011

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 sundhedshjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter,
værkstedsassistenter, mammografiassistenter

Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere,
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhusbetjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører,
færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere,
plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske serviceledere
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FOA svarer på sparekritik
Det har vakt debat, at FOA
Århus foreslår Århus Kommune at spare 500 millioner på unødvendigt bureaukrati. Afdelingen har sendt
kommunen en lang række
helt konkrete spareforslag
og fortalt, hvordan kommunen selv kan ﬁnde endnu
ﬂere af den slags sparemuligheder. Ikke alle har
været lige begejstrede for
forslagene, og FOA Århus
formand Kirsten Normann
Andersen svarer her på
kritikken.
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Er det overhovedet en fagforenings opgave
at foreslå besparelser?
Det er måske lidt utraditionelt, men grundlæggende er en fagforenings opgave jo at varetage medlemmernes interesser. Her står vi
så i en situation, hvor byrådspolitikerne har
besluttet at spare 362 mio. kr. og oprindeligt
kun forventede at finde de 49 millioner på
administration. Det betød jo så, at kommunen skulle spare godt 300 millioner på servicen og de menige medarbejdere, og det ville
selvsagt gøre ondt.
Vi har aldrig troet, at vi her og nu kunne
ændre på det samlede sparekrav, men måske
kunne vi med held pege på besparelser, der
ikke rammer det menige personale og borgerne. Det kan så betyde, at vore medlemmer slipper for forringelser, der ellers ville
ramme deres områder.
Desuden er besparelser ikke nødvendigvis
negative. Vores spareforslag handler mest
om at spare på det voksende lag af chefer,
kontrollanter og andre bureaukrater.
Laget vokser, fordi Århus Kommunes virksomhedsmodel bygger på en dyb mistillid til
borgere og ansatte og en ligeså dyb tillid til, at
diverse markedsmekanismer kan løse alle problemer. Og frit valgs-ordninger, udliciteringer,
aktivitetsbestemt økonomistyring og den slags
kræver en masse dyrt bureaukrati, der ikke
skaber velfærd for borgerne, men som ofte gør
arbejdslivet surt for de menige ansatte.
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I peger på helt konkrete funktioner, som
for eksempel dagtilbudsledere og visitatorer.
Tror du, de driver den af?
Nej slet ikke, tværtimod. Jeg har generelt stor
tillid til, at når folk bliver ansat i en funktion,
så vil de også udfylde den, så jeg tror da bestemt også, at folk laver noget i de funktioner,
som vi foreslår at spare væk. Men vi peger på,
at der kan være tale om dobbeltarbejde; for
eksempel når visitatorer i plejeboligerne skal
vurdere de ældres plejebehov, selvom plejepersonalet helt automatisk gør det samme.
Der kan også være tale om unødvendigt
arbejde, som når dagtilbudsledere eksempelvis selv fortæller, at de har været engageret i
at nedbringe sygefraværet. Vi foreslår et stop
for de automatiske sygefraværssamtaler, fordi samtalerne er nyttesløse, når alle kender
omfanget og varigheden af sygdommen. Og
kommunen har aldrig dokumenteret, at fald i
sygefraværet ikke blot skyldes, at kommunen
fyrer de syge hurtigere.
Jeres forslag om at afskaffe dagtilbudslederne,
der leder grupper af institutioner, er et af de
FOA-forslag, der har vakt mest debat.
Nogle dagtilbudsledere hævder, at kommunen sparede penge ved at indføre en ny
ledelsesstruktur i 2006?
Ja, men det aldrig blevet dokumenteret, og
det virker da også usandsynligt, at man kan
spare penge ved oprette to nye ledelseslag,
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dagtilbudsledere og områdechefer, så der
bliver flere ledere, som er forholdsvist højtlønnede.
Desuden foreslår vi slet ikke, at kommunen går tilbage til den gamle ledelsesstruktur
fra før 2006. FOA foreslår derimod, at de
enkelte institutioners pædagogiske ledere
refererer direkte til områdecheferne, og at
kommunen dermed afskaffer dagtilbudslederne, det ledelsesniveau, der ligger mellem
disse to niveauer. Det vil give store besparelser i forhold til den nuværende struktur, da
99 dagtilbudsledere hver får en halv million
kr. årligt i bruttoløn.
Vi foreslår faktisk en struktur, der minder om den, kommunen oprindeligt havde
planlagt, da den nye Børn- og Ungemagistrat
blev skabt. Her skulle områdecheferne være
direkte chefer for de enkelte institutioners
ledere.
I øvrigt så foreslår FOA Århus også, at
områdecheferne refererer direkte til direktøren. Det vil betyde, at
administrationsafdelingen og de pædagogiske
afdelinger ikke længere
skal udgøre et selvstændigt
ledelsesniveau, men bliver
til stabsfunktioner. Så vi foreslår altså at spare to ledelseslag
væk i Børn og Unge.

batter, og på de områder mener vi da også, at
der fortsat skal være fællesindkøb.
Men vi hører fra vores medlemmer, at skoler
og institutioner betaler overpris for mange
andre ting; vi har hørt eksempler på alt fra
smartboards til komfurer. Og indkøbsaftalerne er hemmelige, så det er svært at tjekke
dem mere generelt, ligesom kommunen ikke
har leveret en ordentlig dokumentation for,
at indkøbsaftalen giver besparelser, og det er
i sig selv betænkeligt.
Hvis vi ser bort fra de oplagte store fællesindkøb, så foreslår vi, at kommunen opgiver
den næsten altomfattende indkøbsordning
og i stedet samler forskellige rabattilbud i et
katalog. Det kan institutionerne så vælge at
bruge, og kataloget vil så i praksis udgøre et
loft over, hvor meget institutionerne vil betale for forskellige varer og tjenesteydelser. På
den måde vil initiativrige medarbejdere hele
tiden kunne teste rabatterne, og det vil være
med til at holde priserne nede. Og samtidig
vil de konkrete tilbud passe bedst muligt
til de lokale behov.

Handler jeres forslag ikke bare om, at besparelserne skal ramme alle andre end FOA’s
medlemmer?
Nu rammer vores forslag om at afskaffe
visitationen i plejeboligerne faktisk FOAmedlemmer, ligesom mange dagplejeledere
er skeptiske overfor, at vi vil have dagtilbudslederne afskaffet.
Når det er sagt, så mener vi sådan set ikke,
at alle kommunale funktioner er lige nødvendige for borgerne. Når ansatte direkte hjælper borgerne, så er de vigtigere end ansatte,
der overvåger og kontrollerer. For kontrol
kan ikke sikre, at borgerne får en god behandling, hvis der ikke er tilstrækkeligt meget
velkvalificeret personale til at hjælpe børn,
ældre og socialt udsatte.
Kontrol kan tværtimod stjæle tid, der så
skal tages fra borgerne.
Mange FOA-medlemmer har den direkte
borgerkontakt, men det har rigtig mange andre kommunalt ansatte også. Derfor glæder
vi os over, at også andre kommunalt ansattes
organisationer foreslår at spare på bureaukratiet; for eksempel har socialrådgiverne foreslået en række besparelser, som vi synes er
meget fornuftige.

I vil også afskaffe de generelle
obligatoriske indkøbsordninger, der
tvinger kommunale skoler og institutioner til at købe ind hos bestemte
leverandører. Men ordningerne er jo
netop lavet for at sikre besparelser, fordi
kommunen må kunne opnå store rabatter,
hvis den køber samlet ind?
Ja, på de store ting, for eksempel el og telefoni, som alle kommunale institutioner bruger,
skal kommunen kunne få store mængdera-
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Regionen bløder

– FOA tilbyder både plaster og kur
Politikerne i Region Midtjylland
har besluttet, at de midtjyske
hospitaler skal ﬁnde besparelser for 800 mio. kr. Den store
besparelse kommer oveni talrige andre sparerunder.
FOA Århus foreslår på både
kort og langt sigt drastiske
ændringer, som kan forbedre
hospitalernes katastrofale økonomi.
FOA Århus’ udgangspunkt er, at hospitalerne ikke kan spare mere på behandling og
pleje. Det vil være uforsvarligt overfor patienterne, hvis hospitalspersonalet skal arbejde
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endnu hurtigere. Derfor bør personalet gå
fri, og på kort sigt må alt andet end behandling og pleje skæres væk på hospitalerne, hvis
det er økonomisk nødvendigt.
Regionen bør således indstille arbejdet
med store og dyre projekter som Det Nye
Universitets Hospital, Elektronisk Patient
Journal og Den Danske Kvalitetsmodel. Ambitionerne bag projekterne er sådan set gode
nok, men Regionen har simpelthen ikke råd.
Så hvis staten vil have dem gennemført, må
staten overtage projekterne eller bevilge nogle flere penge.
Samtidig bør Regionen fjerne alt unødvendigt bureaukrati og overflødige ledelsesniveauer.
Tilfredsheds- og trivselsundersøgelser m.v.
og HR-afdelinger på selv små hospitaler er
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for eksempel unødvendige, hvis hospitalerne
udelukkende koncentrerer sig om at hjælpe
patienterne
FOA Århus foreslår også, at Regionen af
hensyn til patienterne begår civil ulydighed
og suspenderer behandlingsgarantierne. Det
skal ske af hensyn til patienterne, for når statens bevillinger er så små, så bør hospitalerne
først behandle de patienter, der lægefagligt
har mest brug for hjælp. I dag tiltrækker
områder med behandlingsgaranti automatisk
mange ressourcer, og det rammer alvorligt
syge medicinske patienter, der ikke er omfattet af garantierne.
Den slags initiativer kan midlertidigt afhjælpe de mest presserende økonomiske
problemer og vil sikkert også skabe debat om
problemerne. Men på bare lidt længere sigt
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skal der ske langt mere omfattende ændringer; ellers vil hospitalernes økonomi år for år
blive værre og værre.

Indtægter og udgifter
Årsagen er ganske enkelt, at der mangler
sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
Hospitalernes økonomi er stort set fastlagt
og fastlåst på indtægtssiden, hvor regionerne
og staten indgår en aftale om regionernes
økonomi. Det betyder eksempelvis, at hvis
hospitalerne øger antallet af behandlinger,
så vokser deres indtægter ikke tilsvarende.
Mens indtægterne altså ligger i faste rammer, så kan udgifterne vokse næsten frit. Det
sikrer for eksempel behandlingsgarantien for
en lang række sygdomme, der betyder, at regionerne skal betale for behandling på privathospital, hvis patienterne ikke indenfor en bestemt frist har fået behandling på de offentlige
hospitaler. Et andet eksempel er, at regionerne
skal behandle patienter med den mest effektive medicin, men ikke bestemmer priserne.
Der er altså brug for, at regionerne og dermed hospitalerne får en helt anden økonomi.
Aftalerne med staten skal afspejle den reelle
udvikling på hospitalsområdet, så statens tilskud vokser i samme takt som regionernes
patientbehandlinger og medicinudgifterne.
Danske Regioner må stå helt anderledes fast
end tidligere, når de forhandler økonomi
med regeringen, ellers påtager regionspolitikerne sig et medansvar for, at sundhedssektoren økonomisk bliver kørt i sænk.

1500-2000 stillinger er i spil. Det vil
gå ud over kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud og risikerer at presse arbejdsmiljøet urimeligt hårdt.
Sådan lød vurderingerne af de kommende besparelser, da over 100 tillidsrepræsentanter i Region Midtjylland holdte stormøde i december.

Selvstændig økonomi
Derudover skal regionerne have en mere
selvstændig økonomi, så regionspolitikernes
beslutninger også kan afspejle lokalbefolkningens ønsker. I dag kan regionspolitikerne
udelukkende gennemføre den siddende regerings politik, fordi regionerne ikke må opkræve skatter.
Regionerne bør derfor have retten til at
udskrive skatter, og det vil være naturligt, hvis
de så samtidig mister de økonomiske bidrag,
som kommunerne i dag skal give regionerne.
I samme proces kan regionerne overtage de
områder, som kommunerne ikke har magtet
efter strukturreformen, som for eksempel
det specialiserede socialområde.
Disse ændringer af strukturreformen kræver et politisk pres, som FOA Århus gerne
vil være med til at skabe. Ud fra oppositionspartiernes meldinger er det mere sandsynligt, at regionerne får lov at opkræve skatter,
hvis oppositionen kommer til magten. Det
er oplagt, at fagbevægelsen gør regionernes
økonomi til et kommende valgkamptema, og
holder landspolitikerne fast på deres løfter,
når valget er overstået.
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Århus afdeling
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Medlemsarrangementer
forår

2011

Tilmeldingskupon ﬁnder du
her i bladet, på opslagstavlen
på din arbejdsplads eller på
hjemmesiden.

Brødrene Price
– foredrag ved James & Adam Price
I dette forrygende og meget underholdende foredrag tager brødrene Price os bag om ’Spise med
Price’-programmerne og fortæller ikke mindst om de gange, der for alvor har været røg i køkkenet.
Brødrene kommer naturligvis ikke uden om familie-anekdoterne og andre morsomme detaljer, som
også har gjort deres madprogram
på DR vældig populært.
Bag al humoren og historierne
handler det også om at give den
basale begejstring og madglæde
videre.
Torsdag 3. marts 2011
kl. 19.00(- ca. 21) i Aarhussalen,
Skt. Knuds Torv 3, 8000 Århus C
Kursus nr. A02
Tilmeldingsfrist: fredag 11. februar

Bag om
Serien ’Borgen’ på DR1 har søndag efter søndag holdt danskerne fanget foran TV-skærmen. Og den
fortsætter igen i efteråret 2011. Men er serien ren underholdning, eller kan den faktisk også lære os
noget om dansk politik anno 2011?
Det spørgsmål overlader vi til:
Camilla Hammerich, producer fra DR Fiktion, som indleder aftenen og fortæller om tankerne bag
serien.
Sonja Mikkelsen, fhv. minister, som holder seriens og virkelighedens ’Borgen’ op imod hinanden.
Jan Mølgaard, medredaktør af online-tidsskriftet Kritisk Debat, som lægger an til en kritik af serien.
Derefter spørgsmål og debat.
NB: Man er velkommen til at tage en ledsager med
(ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tirsdag 15. marts 2011 kl. 19(- ca. 21) hos FOA Århus.
Kursus nr. A04
Tilmeldingsfrist: mandag 21. februar
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EN FILM AF

Erik Clausens nyeste film:

ERIK CLAUSEN

’Frihed på prøve’
I ’Frihed på prøve’ bliver den midaldrende John, som vi kender fra Erik Clausens forrige
film ”Ledsaget udgang”, løsladt på prøve.
John tager straks til Jylland, hvor han vil hjælpe sin voksne søn, der er kommet i vanskeligheder.
Uanset om det gælder at være den nærværende familiefar, den perfekte partner i linedans eller bare
det at passe et arbejde, så kommer tingene dog ikke altid lige let til John. ’Frihed på prøve’ er en film
med både humor og alvor – en rigtig Clausen-film med ham selv i hovedrollen.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted: onsdag 23. februar 2011 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. A01 • Tilmeldingsfrist: mandag 24. januar

Pres og stress
Dobbelt foredrag ved psykolog Einar Baldursson og konsulent Jan Helbak.
Alt tyder på, at arbejdsvilkårene er ændret markant i de senere år.
Mange føler, at arbejdspresset er øget. Men hvad er årsagen til det?
Er det ’systemet’? Og har arbejdsvilkårene sammenhæng med den måde,
vores samfund er skruet sammen på? Hvordan er det i dag, og hvordan
kunne vi ønske os, at vores arbejdspladser udvikler sig fremover?
Faglig konsulent Jan Helbak fortæller om begrebet ’pres’, mens cand.psyk.
og specialist i arbejds- og organisationspsykologi, Einar Baldursson,
fortæller om den stress, som vi hver især kan opleve.
Derefter spørgsmål og debat.
Torsdag 31. marts 2011 kl. 19(- ca. 21) hos FOA Århus.
Kursus nr. A03 • Tilmeldingsfrist: fredag 11. marts

Kursus for seniorer (52+):

Livsværdier, mål og planer
Formålet med kurset er at skabe overblik og indsigt, så vi kan se frem til en god seniortilværelse.
Gennem information om efterløn, pensionsforhold og seniorjura bliver vi klædt på til at kunne foretage
bedre valg for senioralderen. Der sættes fokus på livsværdier: Hvad betyder mest for mig i mit liv?
Hvor står jeg nu? Hvor vil jeg hen? Hvordan vil jeg handle?
Undervisning af Svend Møller-Kristensen
med hjælp fra en a-kassemedarbejder,
en jurist og PenSam.
Kursus over fire mandag-aftener:
7. marts, 14. marts, 21. marts
og 28. marts kl. 19(-21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A05
Tilmeldingsfrist: fredag 18. februar
NB! Der er plads til max 18 deltagere.
Tilmeldingen vil ske efter ’først til mølle’-princippet.
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Rød eller blå blok?

Fagforeningen
på arbejdspladsen

Valget nærmer sig, og måske fører det til et regeringsskifte. Men vil en ny regering også betyde en ny politik?

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

Kan vi forvente ændringer af fx kommunalreformen, ’frit valg’, udlicitering og resultatkontrakter?

Du kan også ﬁnde
aktivitetsoversigten
på afdelingens
hjemmeside
www.foa-aarhus.dk

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

FOA Århus vil i løbet af
foråret holde et valgmøde og forsøge at få
svar på nogle af disse
spørgsmål.
Følg med i bladet og på
opslagstavlen for tid og
sted.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

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

FOA Ungdom
FOA Århus holder møde den første torsdag i
hver måned kl. 17-19. Møderne er for dig, der
har lyst til faglige diskussioner, spændende oplæg og en snak om, hvad der rører sig på din
uddannelse eller arbejdsplads.
Alle medlemmer under 31 år er velkomne.
Vil du vide mere?
Kontakt foaungdom@gmail.com
På Facebook: søg på gruppen ”FOA Ungdom
Århus”

FOA Kor
Koret starter op igen onsdag 12. januar kl. 19.0021.30, og vi er tilbage i sanglokalet på Gammelgårdsskolen, Carit Etlars Vej 31, Åbyhøj.

SMS-nyheder

Både herre- og damestemmer er meget velkomne.

FOA Århus har en SMS-service, som
orienterer dig om nyheder og vigtige
arrangementer. Send en SMS med
teksten foaaarhus til 1919. Så er du
tilmeldt.
Hvis du vil afmeldes, skriver du foaaarhus stop – og beskeden sendes
igen til 1919.
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Tivoli Friheden
Kom billigt i Tivoli Friheden med FOA Århus i perioden 16. april-23. oktober.
Hold øje med rabatkuponen i marts-udgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.

Ladywalk
Mandag 30. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: se marts-udgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

M-løbet – KUN for mænd

Nyhed

M-løbet finder sted torsdag 5. maj 2011 kl. 18.30. Distancerne er 5 km og 10 km.
Tilmelding og pris: se marts-udgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

Nyhed

Skandinavisk Dyrepark

Kom billigt i Skandinavisk Dyrepark i Kolind fra 21. april-23. oktober med FOA Århus.
Hold øje med rabatkuponen i marts-udgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.

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

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

Facebook

Få styr på familiebillederne – digitalt

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

– lav dit eget billedshow
Du får en introduktion, så du hjemme på din egen
pc kan gå videre med dit billedshow.
Der introduceres til programmet ’Photo Story 3 for
Windows’, som kan hentes gratis på nettet.
Ved hjælp af ’Photo Story 3’ kan du oprette spændende dias-fortællinger ved at føje panorerings- og
zoomeffekter til dine billeder. ’Photo Story 3’ kan
også optage lyd til billederne og føje titler og baggrundsmusik til fortællingen.

Der udleveres ikke undervisningsmateriale på
kurset.

Der udleveres ikke undervisningsmateriale på
kurset.

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

Kursus nr. A06 • onsdag 16. marts kl. 16.30-18.00
eller
Kursus nr. A07 • onsdag 27. april kl. 16.30-18.00

Sted: FOA Århus

Sted: FOA Århus
Tilmeldingsfrist: senest 14 dage før kursusstart.

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

12

N U M M E R

1

·

J A N U A R

2 0 1 1

MEDLEMSARRANGEMENTER FORÅR 2011
Kursus over 4 dage: 14/3 og 15/3 2011 samt 21/3 og
22/3 2011 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A24

IT Kurser forår 2011
Alle IT-kurser holdes hos

AOF Midt
Søren Frichs Vej 40 C
8230 Åbyhøj

5 mandage aftener: 2/5-30/5 2011 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A25

Trin 3

NB! Tilmeldingsfrist senest
1 uge før kursusstart.

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

Tænd-sluk

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

5 mandage aftener: 10/1-7/2 2011 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A46
Kursus over 4 dage: 2/5 og 3/5 2011 samt 9/5 og 10/5
2011 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A26

5 mandage aftener: 21/2-21/3 2011 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A20

PowerPoint

Kursus over 4 dage: 28/3 og 29/3 2011 samt 4/4 og
5/4 2011 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A21

Powerpoint er præsentationsprogrammet, som de fleste gerne vil bruge, men ikke kan. Kurset gennemgår
opbygningen af forskellige former for fremvisning med
brug af billeder, diagrammer etc.

Trin 1

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

Kursus over 4 dage: 23/5 og 24/5 2011 samt 30/5 og
31/5 2011 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A27

Internet 1

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

5 onsdage aftener: 23/3-27/4 2011 kl. 18.45-21.45
Kursus nr. A22
NB: Ingen undervisning i uge 16.
Kursus over 4 dage: 28/2 og 1/3 2011 samt 7/3 og 8/3
2011 kl. 8.30-12.15
Kursus nr. A23

2 dags kursus: 11/4-12/4 2011 kl. 8.30-15.00
Kursus nr. A28

Internet 2

Trin 2

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

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

2 dags kursus: 16/5-17/5 2011 kl. 8.30-15.00
Kursus nr. A29

Tilmelding
Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J
Att.: TILMELDING
Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

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

Klubberne
Handicaphjælpernes
faggruppeklub
Møde i netværksgruppen
Tid: Onsdag 19. januar 2011 kl.
13-15.30
Sted: FOA Århus
Tilmeldingsfrist: Dagen før mødet
til tlf. 2147 2142.
Møde i netværksgruppen
Tid: Onsdag 9. februar 2011 kl.
13-15.30
Sted: FOA Århus
Tilmeldingsfrist: Dagen før mødet
til tlf. 2147 2142.
Generalforsamling
Tid: Onsdag 9. marts 2011 kl.
19.00
Sted: FOA Århus
Tilmelding til klubformand Gerda
Bach Andersen på berg.andersen@
oncable.dk - mobil: 2147 2142.
Tilmeldingsfrist: Onsdag 2. marts
2011
Yderligere oplysninger om dags
orden, medlemmer på valg, frister
for forslag m.m. kan læses fra ca.
1. februar 2011 på www.handicap
hjaelper-aarhus.dk.
FOA Psykiatri
Generalforsamling
Tid: Onsdag 9. marts 2011 kl.
18.00. Spisning fra kl. 17.30.
Sted: Den gamle Festsal, Århus
Universitetshospital, Risskov.
Pædagogmedhjælpernes
Fagklub

Faggruppeklubben
for social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere

MA-REN

Hold øje med opslag på din
arbejdsplads om generalforsamling
og forårets kurser.
Generalforsamling
Tid: Torsdag 10. februar kl. 18.00
Sted: FOA Århus (kantinen)
Tilmelding: tlf. 46 97 32 22 i
klubbens åbningstid (mandag til
torsdag kl. 12.00 til 15.00)
Tilmeldingsfrist: senest torsdag
3. februar 2011 (af hensyn til
traktementet)
Dagsorden ifølge lovene (udsendes
til arbejdspladserne)
Medicin og bivirkninger
– kursus over to dage
Tid: To tirsdage 18. og 31. januar
kl. 18.30-21.00
Sted: FOA Århus (kantinen)
Håndhygiejne og personlig pleje
Tid: Torsdag 24. februar kl. 18.3021.00
Sted: FOA Århus (kantinen)
ILT/ lungefunktion
Tid: Tirsdag 15. marts kl. 18.3021.00
Sted: FOA Århus (kantinen)
Sygehjælpernes
Brancheklub
Generalforsamling
Tid: Torsdag 3. marts 2011 kl.
17.00
Sted: FOA Århus, Chr. X’s Vej 5658, 8260 Viby J
Tilmelding på tlf. 46 97 32 26 eller
vihj@foa.dk
Tilmeldingsfrist: Onsdag 2. marts
(af hensyn til forplejning).
Kandidatforslag til bestyrelsesposter indsendes til brancheklubben
senest 28 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være
brancheklubben i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afvikles i
henhold til brancheklubbens love.

Generalforsamling
Tid: Fredag 25. februar 2011
Generalforsamlingen begynder kl.
18.15 – spisningen begynder kl.
17.30
Sted: Café og restaurant Gyngen,
Mejlgade 53, 8000 Århus C
Tilmelding til spisning:
tlf. 4697 3299 eller på mail:
fagklub@pm-fagklub.dk senest
fredag 18. februar.
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Generalforsamling
Tid: Mandag 21. februar 2011 kl. 16.00
Sted: FOA Århus (annekset), Christian X’s Vej 56-58, Viby J
Tilmelding: senest mandag 16. februar 2011 på tlf. 51 78 48 94 eller til
hannepalle@stofanet.dk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning ved formand Birthe Lahn
7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
8. Indkomne forslag
9. Valg
På valg er:
a) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Grethe Brøndum (modtager
genvalg)
b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Hanne Rasmussen (modtager
genvalg)
c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Joan Kuntz (modtager genvalg)
d) Bilagskontrollant for 1 år
e) Bilagskontrollant suppleant for 1 år
10. Evt.
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifølge lovene
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs.
mandag 7. februar 2011.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge lovene være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag
13. februar 2011.
Evt. forslag sendes til formand Birthe Lahn, Søren Frichsvej 105,
8230 Åbyhøj - bi@privat.dk
Klubbens regnskab kan hentes 1 uge før generalforsamlingen hos
kasserer Grethe Brøndum, Kirketoften 8, 1., 8260 Viby J, dvs. onsdag
18. februar mellem kl. 16.00 og 17.00.
Traktement: 1 øl/vand og lidt godt til ganen.

Foredrag
– Palle Redder kommer og fortæller
om sit arbejde i udlandet
Tid: Torsdag 24. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 21. februar til
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Efterlønnere og pensionister
Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub
Hyggedag med sang
og kontingentbetaling
Tid: Torsdag 13. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 10. januar til
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

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.

Nytårskoncert
– Nytårskoncert med spisning
Tid: Fredag 21. januar kl. 17.30
Sted: Spektrum
Tilmelding: Til Rita Pedersen på tlf.
2369 6630

Nytårskur
– Nytårskur + indbetaling af
kontingent
Tid: Tirsdag 4. januar kl. 14.00

Generalforsamling
– Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi serverer 1 stk. smørrebrød og 1
stk. ostemad samt 1 øl eller vand
+ kaffe
Tid: Torsdag 10. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 7. februar til
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630
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Bankospil
Tid: Tirsdag 1. februar kl. 14.00
Underholdning
– ”En gammel dreng gør status
over krigsårene 40-45” v/ Mogens
Skjøth
Tid: Tirsdag 15. februar kl. 14.00
Generalforsamling
Tid: Tirsdag 1. marts kl. 14.00
DKA Efterløns- og pensionistklub
Ved alle onsdagsarrangementer
serveres kaffe og smørrebrød.
Pris 30 kr.

Oplæg om det fremtidige
pensionistarbejde i FOA Århus
– Oplæg ved konsulent Klaus
Krogsbæk, FOA Århus
Tid: Onsdag 19. januar kl. 14.00
Sted: Sct. Paulsgade 25
Tilmelding: Senest mandagen før

Arbejdspladsjubilæer

25 års arbejdspladsjubilæum oktober 2010
Social- og sundhedssektoren:
1. oktober 2010: Social- og sundhedsassistent Dorthe Berit Schou,
Caritas
11. oktober 2010: Sygehjælper Anne-Lise Frænde, Skejby Sygehus
25. oktober 2010: Plejer Lene Winther Petersen, Psykiatrisk Hospital

Bankospil
– Vi afholder vores traditionelle
bankospil med kaffe og smørrebrød
og hyggeligt samvær
Tid: Onsdag 16. februar kl. 14.00
Sted: Sct. Paulsgade 25
Tilmelding: Senest mandagen før

Kost- og servicesektoren:
22. oktober 2010: Husassistent Dorit Hofmann Pedersen,
Lokalcenter Hørgården/Vejlby
Teknik- og servicesektoren:
12. november 2010: Serviceleder Thomas Pedersen, Holme Skole
40 års arbejdspladsjubilæum oktober 2010
Social- og sundhedssektoren:
1. oktober 2010: Social- og sundhedsassistent Grete Susanne Kausmally,
Århus Sygehus
12. oktober 2010: Portør Christian M. Nielsen, Århus Sygehus

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement.

25 års arbejdspladsjubilæum november 2010
Social- og sundhedssektoren:
1. november 2010: Social- og sundhedshjælper Inga M. Lehmann,
Lokalcenter Frederiksberg
21. november 2010: Social- og sundhedshjælper Anni M. Byriel,
Lokalcenter Frederiksberg

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

Teknik- og servicesektoren:
12. november 2010: Serviceleder Thomas Pedersen, Holme Skole

Denne kupon sendes til:

Pædagogisk Sektor:
1. november 2010: Dagplejer Birgit Rasmussen, Dagtilbud 804
1. november 2010: Dagplejer Anni Rasmussen, Dagplejen Odder
11. november 2010: Dagplejer Anette Nielsen, Dagtilbud 904

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

40 års arbejdspladsjubilæum november 2010
Social- og sundhedssektoren:
15. november 2010: Social- og sundhedsassistent Ellen Magrethe Olesen,
Århus Sygehus

Arr.nr.:
Navn:

25 års arbejdspladsjubilæum december 2010
Pædagogisk Sektor:
9. december 2010: Pædagogmedhjælper Marian Kristensen,
Børnehuset Thunfisken

Cpr.nr.:
Tlf. privat:
Tlf. arbejde:

Social- og sundhedssektoren:
1. december 2010: Social- og sundhedshjælper Eva L. Sørensen,
Lokalcenter Midt

Kan kopieres

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillidsrepræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret gaven fra afdelingen/sektoren til arbejdspladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme arbejdsgiver i 25, 40 eller 50 år, f.eks. betragtes Århus Kommune som én
arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

PenSam Pensionsrådgivning

Du kan efter aftale træffe en PenSam vejleder her på afdelingens
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 13. januar 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 27. januar 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 10. februar 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 24. februar 2011 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

Å R H U S

Pædagogisk Sektor:
11. oktober 2010: Dagplejer Lene Kristiansen, Dagtilbud 1103
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FOA Århus
ønsker alle sine medlemmer
et godt nytår
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FOA ÅRHUS
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag
10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

Akut-telefon uden for normal åbningstid:
25 15 53 60
FOA på Samsø
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned:
10.30-12.00 og 13.00-16.00

KLUBBER
Faggruppeklubben Social-, og Sundhedsog Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: sosuhj_aarhus@live.dk
Mandag-torsdag: 12.00-15.00
Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
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

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
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 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

team-hv 8738 2015 – en del af Huset Venture

Alt henvendelse til:
FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58
8260 Viby J

