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Foråret er på vej...
... og med det generalforsamling og årsmøder i FOA Århus
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Ny hjemmeside – nu med tv! 
FOA Århus er ved at skifte gear, når det gælder afdelingens egne medier. En ny hjem-
meside bliver mere overskuelig og vil kunne tilbyde langt mere.
Mest markant er nok, at der snart vil være tv-indslag, altså såkaldt web-tv, på hjem-
mesiden. 
Her vil medlemmerne kunne opleve eller genopleve begivenheder som generalfor-
samlinger og juletræsfester, og arbejdspladsportrætter vil betyde, at forskellige fag-
grupper får et nyt indblik i hinandens hverdag.
Men FOA Århus vil også lave egentlig nyhedsindslag. Tidligere har afdelingen ud-
sendt  pressemeddelelser, når der var væsentlige nyheder og kort nævnt dem i ny-
hedsbreve. Alt det vil vi forsat gøre, men derudover vil vi altså nu selv lave tv-nyheder.
Afdelingen står ikke alene med web-tv-satsningen. Den sker i et samarbejde med 
forbundet og målet er, at der bliver web-tv fra hele landet. 

Hjemmesiden er central
FOA Århus har længe arbejdet på at få en ny og forbedret hjemmeside. Baggrunden 
er den mediestrategi afdelingsbestyrelsen vedtog efteråret 2008, som gør hjemme-
siden central for afdelingens kommunikation.

Strategien påpeger, at internettet giver folk nye muligheder for hurtigt at finde og 
udvælge de informationer, som de selv synes er særligt interessante. Stadig flere men-
nesker opsøger offentlige myndigheders, virksomheders og interesseorganisationers 
hjemmesider, hvor de henter informationer, som ikke 
har været igennem de traditionelle nyhedsmediers sor-
teringsmekanismer og vinklinger. 

Muligheder og udfordringer
Det giver FOA Århus nye muligheder, fordi afdelingen kan formidle sine budskaber 
direkte til flere mennesker, end det tidligere var muligt. Det kan for eksempel betyde, 
at vi kan fortælle en nyhed med større vægt på det væsentlige og mindre på det sensa-
tionelle, end hvis historien var blevet fortalt i de fleste andre medier.
FOA Århus medlemmer vil kunne udtale sig til et tv-medie, som de kan være trygge 
ved, fordi det er deres egen fagforenings medie. 

Udviklingen stiller dog også krav til os. Hvis vi skal udnytte mulighederne skal hjem-
mesidens kvalitet være i orden, for de fleste af os er efterhånden erfarne internetbru-
gere, der stiller stadigt større krav til hjemmesidernes informationer, og det gælder 
både indhold og form.
Hvis historierne ikke er troværdige og godt fortalt, så vil internetbrugerne vælge vores 
hjemmeside fra. Og så har vi tabt i konkurrencen med andre hjemmesider, der in-
formerer om de samme emner, for eksempel andre interesseorganisationers og vore 
arbejdsgiveres hjemmesider.

Der bliver snart mange nye spændende og interessante grunde til at klikke ind på 
www.foa-aarhus.dk. Velkommen på FOA Århus’ hjemmeside og god fornøjelse.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand

” ...vi kan fortælle en nyhed med 
større vægt på det væsentlige..
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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
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Et spareår
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FOA Århus politiske ledelse ser 
tilbage på den periode, der er 
gået siden sidste generalforsam-
ling

FOA-tilbud til udenlandske kolleger

10

I de senere år er der kommet
flere udenlandske kolleger til
Danmark.

Nye fradragsregler 
for dit FOA-kontingent
Fremover gælder der forskellige fradragsregler for de forskel-
lige dele af dit samlede FOA-kontingent.
FOA-kontingentet består af flere dele: De faglige kontingen-
ter til fagforening og klub samt a-kassekontingent og efterløns-
bidrag.
For de faglige kontingenter bliver der fra 2011 indført et loft 
på 3.000 kr.  I Århus-afdelingen er kontingentet for fuldtids-
ansatte på 3.642 kr. årligt plus klubkontingent. For deltidsan-
satte 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.

Nyt job?
Husk at kontakte fagforeningen hvis du skifter arbejdsplads. 
Det gør det lettere for dig selv, din tillidsrepræsentant og fag-
foreningen, når de faglige opgaver skal udføres.
Ring 8936 6666 eller mail til aarhus@foa.dk – med oplysnin-
ger om navn, cpr-nr. og ny arbejdsplads.
På forhånd tak.

Venlig hilsen
FOA Århus
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Det sidste år har FOA Århus medlemmer 
mærket konsekvenserne af den økonomiske 
krise og regeringens politik. Kommunerne 
og Region Midtjylland har gennemført omfat-
tende besparelser, regeringen har foreslået at 
afskaffe efterlønnen, og de offentlige arbejds-
givere kræver skrabede overenskomster. 

Perioden både begyndte og sluttede med 
store kommunale sparerunder. I foråret 
2010 vedtog kommunalpolitikerne i Odder 
besparelser, der betød, at omkring 10% af 
Odders kommunale stillinger blev nedlagt.

– Det er naturligvis altid surt, når en kom-
mune skærer voldsomt i velfærden, men 
i Odder skete det på en særlig ubehagelig 
måde, mener FOA Århus næstformand Inge 
Jensen Pedersen, der også er formand for 
LO i Odder.

Hun peger på, at der helt uhørt var til-
lidsfolk blandt de fyrede, dog ikke blandt de 
fyrede FOA-medlemmer. FOA protesterede 
gennem LO mod, at Odder Kommune fy-
rede tillidsfolkene, og var med til at skabe et 
pres, der betød, at kommunen trak to af fy-
ringerne tilbage.

– I det hele taget gennemførte Odder 
Kommune ikke besparelserne på en særlig 
ordentlig måde. For eksempel var det også 
skandaløst, da kommunaldirektør Jesper 
Hjort skrev ud til kommunale ledere og bad 
dem om ikke at kritisere besparelserne, på-
peger Inge Jensen Pedersen.

Da sagen kom frem trak kommunaldi-
rektøren opfordringen tilbage og beklagede 
formuleringerne, men brevet var med til at 
skabe et dårligt indtryk af kommunen.

– Jeg håber, at Odder Kommune har lært 
af forløbet, så kommunen fremover behand-
ler sine ansatte ordentligt, siger Inge Jensen 
Pedersen.

På Samsø er især øens ældrepleje blevet 
hårdt ramt af besparelser. Nedskæringerne 
koster stillinger i både hjemmeplejen og på 
det nye plejehjem Kildemosen. Baggrunden 
for besparelserne er et stort underskud på 
området.

Derudover skal Samsø Kommune spare 
syv millioner kr., fordi kommunen har fået 
færre penge fra staten, end den havde regnet 
med.

Store besparelser
I Århus vedtog byrådet sidst i januar endeligt 
en omfattende sparepakke, og det skete ef-
ter en lang proces. De samlede kommunale 
besparelser i Århus er massive og passerer ½ 
mia. kr., når man tager budgetforligets 361 
mio. kr. og dertil lægger de ekstraordinære 
besparelser på socialområdet på godt 172 
mio. kr.

– Kommunen sparer alt for meget på de 
kommunale arbejdsfunktioner, der direkte 
hjælper borgerne, vurderer formanden for 
FOA Århus Kirsten Norman Andersen. 

Hun peger på, at især socialt udsatte, men 
også børn og ældre bliver hårdt ramt af be-
sparelserne.

Formanden for Teknik- og Servicesekto-
ren i FOA Århus Jan Nonboe er skeptisk 
overfor, at kommunen også vil spare ved at 
udlicitere kommunale opgaver. 

– På sektorens område har vi været gen-
nem flere udliciteringer, og de giver sjældent 
reelle besparelser. Men de betyder ofte dårli-
gere service og ringere arbejdsforhold, og det 
vil altid kræve et stort bureaukrati at udbyde 
opgaverne og kontrollere indsatsen, fastslår 
Jan Nonboe. 

Han undrer sig især over, at kommunen 
vil udlicitere mere på beskæftigelsesområdet, 
hvor private firmaer flere steder i landet har 
været indblandet i store skandaler.

Spar på bureaukrati
Kirsten Normann Andersen mener, at poli-
tikerne burde have sparet mere på det kom-
munale kontrol- og mistillidsbureaukrati i 
stedet for at gennemføre de opfattende ser-
vicebesparelser og udliciteringer. 

–Det er selvfølgelig glædeligt, at besparel-
serne på bureaukrati er større, end politiker-
ne først havde planlagt – omkring 126 mio. 
kr. i stedet for godt 49 mio. kr. Men mulighe-
derne for bureaukratibesparelser er langtfra 
udtømt, siger hun og vurderer, at politikerne 
kunne have fundet alle besparelserne på bu-
reaukrati.

Hun understreger, at alene FOA Århus 
har indsendt 18 af den slags spareforslag, 
ligesom socialrådgiverne, Forældrenævnet 
og andre har indsendt tilsvarende forslag, og 
kun en lille del af disse forslag er brugt. 

- Politikere og topembedsmænd ville også 
let selv have kunnet finde flere besparelser, 
hvis de havde gennemgået den kommunale 
økonomi med en antibureaukratisk tætte-
kam, mener Kirsten Normann Andersen. 

Formanden for FOAs Pædagogiske Sek-
tor Mette Fuglsig Schjødt nævner, at Børn 
og Unge reducerer i to ledelseslag, område-
chefer og dagtilbudsledere, i stedet for helt at 
afskaffe dagtilbudslederne, som FOA havde 
foreslået.

– Og vores forslag ville have givet en be-

Et spareår
FOA Århus’ politiske ledelse ser 
tilbage på den periode, der er 
gået siden sidste generalfor-
samling og giver deres bud på 
de udfordringer, som fagfor-
eningen vil møde i den nærme-
ste fremtid.

Odder Rådhus
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tydeligt større besparelse, end den ændring 
kommunen nu gennemfører, forklarer hun. 

Kirsten Normann Andersen mener, at den 
kommunale spareproces har været skinde-
mokratisk. 

– Politikerne har stort set blot blåstemplet 
topembedsmændenes spareforslag, som le-
delserne i flere tilfælde begyndte at føre ud 
i livet, mens høringsprocessen stadig var i 
gang, siger hun,

Kirsten Normann Andersen forklarer, at 
politikerne blot har flyttet rundt på 7 mio. 
kr. i budgetforliget og et tilsvarende beløb i 
katalog B. 

– Det er selvfølgelig rart for de, der allige-
vel ikke bliver ramt af besparelser, og surt for 
de, der skal betale regningen. Men i det store 
billede betyder ændringerne ikke meget, når 
man tænker på at de samlede besparelser er 
på over 500 mio. kr., mener hun.

Besparelserne får nu konsekvenser rundt 
om i kommunen.

– Når daginstitutionerne skal spare, så op-
lever vi, at der bliver skåret i pædagogmed-
hjælpertimerne, siger Mette Fuglsig Schjødt, 
der fortæller, at pædagogmedhjælpere flere 
steder er blevet sat ned i tid.

Kosten truet
Formanden for Kost og Servicesektoren i 
FOA Århus Ulla Warming frygter, at be-
sparelserne vil betyde, at daginstitutionernes 
køkkenpersonale vil få ansættelsesforhold, 
der er endnu mere usikre, end de er i for-
vejen.

– Når en institution skal spare, så er der 
en stor risiko for, at det på et tidspunkt vil 
ramme kosten, siger hun.

Køkkenpersonalets ansættelsesforhold er 
i forvejen usikre, fordi forældrebestyrelserne 
hvert andet år skal tage stilling til børnenes 
frokostordning. Personalet må derfor leve i 
en konstant usikkerhed, og ved ikke om de 
bliver fyret eller har arbejde i fremtiden.  

–Og når forældrebestyrelserne, så skal 
tage beslutningen i en økonomisk presset si-
tuation, kan man let forestille sig, at flere vil 
vælge egenproduceret mad fra, vurderer Ulla 
Warming.

 Det var politikerne i Århus Byråd, som 
vedtog, at forældrene hver andet år skal tage 
stilling til kostordningerne. Dermed vedtog 
lokalpolitikerne den model, som regeringen 
på forhånd havde lagt op til.

Mister 6. ferieuge
Århus Kommune tager handicaphjælpernes 
6. ferieuge fra og med 2011. Ændringen er 
en af de særlige besparelser på det sociale 
område.

– Der er tale om diskrimination af en hel 

faggruppe, da alle andre lønmodtagere har 
den 6. ferieuge, erklærer formanden for 
S ocial- og Sundhedssektoren i FOA Århus 
Jette Ohlsen.

Hun forudser, at ændringen kan give re-
krutteringsproblemer på et område, hvor det 
i forvejen kan være svært at tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft.

I en tilsvarende sag har forbundet trukket 
Kolding Kommune i retten, og forbundet 
overvejer nu om det også vil køre sager mod 
Århus Kommune.

Nattevagt alene
På ældreområdet vil besparelserne blandt 
andet betyde, at mange nattevagter fremover 
skal arbejde alene.

– Det skaber utryghed, og mange spørger 
sig selv, hvad de skal gøre, når flere kræver 
hjælp på samme tid, fortæller Jette Ohlsen.

Hun peger også på, at risikoen for over-
belastningsskader og overfald stiger, når nat-
tevagterne skal arbejde alene. 

Besparelser i regionen 
I Region Midtjylland skærer det nyeste 
spare forlig 500 mio. kr. af de regionale sund-
hedsudgifter. Denne besparelse kommer 
oveni allerede planlagte besparelser, så den 
samlede besparelse nu er på omkring 800 
mio. kr.

– Det nyeste spareforlig lægger op til, at 
personalet på de århusianske hospitaler skal 
løbe stærkere, fordi hospitalerne samlet set 
får flere opgaver, men ikke tilsvarende flere 
penge, siger Jette Ohlsen.

Hun fortæller, at et øget tempo ikke kan 
undgå at få konsekvenser for patientbehand-
lingen, hvor risikoen for fejl og mangler vil 
stige, hvis arbejdstempoet endnu en gang bli-
ver presset i vejret. 

– Jeg vil gerne opfordre til, at personalet 
ikke lader sig presse, men i stedet kræver, at 
ledelserne prioriterer mellem opgaverne, si-
ger Jette Ohlsen.

En af spareforligets løsninger er, at syge-
husene gennemfører flere ambulante be-
handlinger og reducerer indlæggelsestiden. 
Det kræver et øget samarbejde med kom-
munerne, som skal modtage ældre og andre 
patienter, der har brug for hjælp, når de har 
forladt sygehuset.

– Men kommunerne opruster desværre 
ikke på ældreområdet; i Århus gennemfører 
kommunen tværtimod store besparelser. Det 
hænger ikke sammen, og svage borgere uden 
tilstrækkeligt netværk risikerer at falde ned 
mellem de regionale og kommunale stole, 
siger Jette Ohlsen.

Århus Universitetshospital skal nedlægge 
mindst 40 medicinske sengepladser. Og Jette 

Århus Rådhus



Ohlsen frygter, at det enten vil betyde over-
belægning eller, at patienter bliver udskrevet, 
før kommunerne er parat til at tage imod 
dem.

Slår ledelser sammen
Spareforliget lægger dog også op til store be-
sparelser på de arbejdsfunktioner, der ikke 
direkte har med patientbehandlingen at gøre. 

– Det er positivt, at regionen vil spare på 
de bureaukratiske funktioner og for eksem-
pel slår ledelserne på Skejby og Århus Syge-
hus sammen, siger afdelingsformand Kirsten 
Normann Andersen.

Hun mener dog, at besparelserne på 
patientbehandlingen er alt for store, og at 
regionen burde sætte store projekter som 
byggeriet af Det Nye Universitetshospital, 

Elektronisk Patient Journal og Den Danske 
Kvalitetsmodel i bero, hvis staten ikke vil be-
vilge flere penge.

– Det grundlæggende problem er nemlig, 
at de regionale sundhedsudgifter er underfi-
nansierede. Der er derfor grund til at frygte 
nye sparerunder, hvis ikke regionen får nye 
og bedre økonomiske rammer, forudser Kir-
sten Normann Andersen.

Arbejdsmiljø skranter
Især det psykiske arbejdsmiljø har skrantet 
flere steder i det sidste år. 

Midttrafiks århusianske billetkontrol er så-
ledes et trist eksempel på et belastet psykisk 
arbejdsmiljø.

– Ledelsen har haft en stil, hvor ingen ini-
tiativer er til diskussion, og hvor kritiske kom-
mentarer kan føre til fyring. Den ledelsesstil 
er psykisk skadelig og hører hjemme i andet 
århundrede, mener sektorformand Jan Non-
boe.

Tre billetkontrollører er blevet fyret i et 
forløb, som foreløbig har kostet Midttrafik 
op mod 200.000 kr., der er blevet betalt som 
forskellige erstatninger for fyringer og over-
enskomstbrud.

Midttrafik er desværre ikke den eneste 
arbejdsplads, hvor det psykiske arbejdsmiljø 
er hårdt. På specialplejehjemmet Caritas har 
flere tillidsvalgte for eksempel oplevet, at 
samarbejdet med ledelsen har været så dår-
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ligt, at det psykiske arbejdsmiljø har været 
alvorligt belastet.

Flere ledige         
Arbejdsløsheden er stadig høj og rammer nu 
også FOA Århus medlemmer.

– Især ungdomsarbejdsløsheden er stigen-
de, og det synes jeg er meget bekymrende, 
siger næstformand Inge Jensen Pedersen.

Hun peger på, at dagpengeperioden fra 1. 
januar 2010 blev sat ned til to år, og samtidig 
blev muligheden for at få supplerende dag-
penge ringere. Og at det skete i en situation, 
hvor kommunerne fyrer og sætter folk ned 
i tid 

– Når regeringen så begrænser mulighe-
derne for efteruddannelse og omskoling og 
også vil afskaffe efterlønnen, så tegner det bil-
ledet af en situation, hvor flere og flere kun 
vil have en mulighed tilbage, og det er kon-
tanthjælp, fastslår Inge Jensen Pedersen.

OK og valg
Afdelingsformand Kirsten Normann Ander-
sen peger på, at FOA Århus medlemmerne 
står overfor to betydningsfulde begivenheder 
i den nærmeste fremtid: En overenskomst-
fornyelse og et folketingsvalg.

– De to begivenheder har det til fælles, at 
de begge kræver, at vi gør en indsats, hvis vi 
vil have ordentlige resultater, fastslår hun.

Kirsten Normann Andersen forklarer, at 
overenskomstforhandlingerne er præget af 
arbejdsgivere, som er i offensiven og forlan-
ger meget, men kun selv vil give meget lidt.

– Vi skal derfor forberede os på, at der kan 
komme en konflikt, fordi arbejdsgiverne er 
på krigsstien, siger hun.

Regeringens politik har stor betydning for 
de økonomiske rammer, som FOA medlem-
mer arbejder under, og derfor er folketings-
valget vigtigt for medlemmerne.

– I en valgkamp er det vigtigt, at vi og den 

øvrige fagbevægelse markerer vores krav om 
en ny politik, der prioriterer velfærd og ikke 
skattelettelser til landets rigeste. Det pres er 
også vigtigt for at sikre, at vi ikke bare får en 
ny regering, men også en ny politik, under-
streger Kirsten Normann Andersen.

1. maj i FOA Århus
Vi mødes kl. 9.00 i FOAs lokaler 

Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J

Børn er velkomne.

Program for dagen:
kl. 9.00 

Morgenkaffe og rundstykker
Velkomst og fællessang

Taler 
Fællessang

kl. 11.00 
Der serveres pølser m/brød samt øl/vand

Vi tager bussen, så vi kan nå det fælles 
arrangement 

på Rådhuspladsen kl. 12.00.

Senere går optoget til Tangkrogen,
hvor der vil være taler, musik, boder o.a.

streger Kirsten Normann Andersen.
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Pædagogisk sektor
 Årsmøde

Torsdag 14. april 2011 kl. 17.00-19.00 • Århus Firma Sport
Indtjekning fra kl. 16.30 • Spisning kl. 19.00-19.30 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6.  Indkomne forslag
7. Valg til sektoren
 a. Valg af sektorformand for 4 år
 b. Præsentation af sektorbestyrelsen
 c. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
 d. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
  Valg til punkt 7.c og 7.d. sker blandt sektor- 

bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6, skal være afdelingen i hænde 
senest 15. marts 2011.

Indsendelse af kandidatforslag til pkt. 7.a. skal være afdelingen 
i hænde senest 15. marts 2011.

Der kan foretages brevafstemning til sektorformandsposten
 i afdelingens åbningstid i perioden 6.-13. april 2011.

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

Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail til 
aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med 

angivelse af navn og sektor senest 11. april 2011.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. Hvis du er tilmeldt 

årsmødet er du automatisk tilmeldt afdelingens generalforsamling. 

Social- og sundhedssektoren
Årsmøde

Torsdag 14. april 2011 kl. 16.00-18.30 • Århus Firma Sport
Indtjekning fra kl. 15.30 • Spisning kl. 18.30-19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6.  Indkomne forslag
7. Valg til sektoren
 a. Valg af sektorformand for 4 år
 b. Præsentation af sektorbestyrelsen
 c. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
 d. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
  Valg til punkt 7.c og 7.d. sker blandt sektor- 

bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6, skal være afdelingen i hænde 
senest 15. marts 2011.

Indsendelse af kandidatforslag til pkt. 7.a. skal være afdelingen 
i hænde senest 15. marts 2011.

Der kan foretages brevafstemning til sektorformandsposten 
i afdelingens åbningstid i perioden 6.-13. april 2011.

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

Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail til 
aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med 

angivelse af navn og sektor senest 11. april 2011.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. Hvis du er tilmeldt 

årsmødet er du automatisk tilmeldt afdelingens generalforsamling. 

FOA Århus 
Ordinær generalforsamling

Torsdag 14. april 2011 kl. 19.30-22.15 • Århus Firma Sport • Spisning kl. 18.30-19.30

Dagsorden:

Indsendelse af forslag til punkt 6, skal være afdelingen i hænde senest den 15. marts 2011.
Indsendelse af kandidatforslag til punkt 8.a. skal være afdelingen i hænde senest den 15. marts 2011.

Der kan foretages brevafstemning til afdelingsformandsposten i afdelingens åbningstid i perioden den 6. april-13. april 2011.
Adgang til generalforsamlingen sker ved forevisning af medlemsbevis eller bevis for sidste rettidigt indbetalt kontingent.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside

 www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og sektor senest den 11. april 2011.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 

Hvis du er tilmeldt et af sektorårsmøderne er du automatisk tilmeldt afdelingens generalforsamling. 

1.  Velkomst, herunder valg af dirigent  
og præsentation af afdelingsbestyrelsen

2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Regnskab 2010, rammebudget 2011 

 8. Valg 
 a. Valg af afdelingsformand for 4 år
 b. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 c. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 d. Valg af fanebærer for 2 år
 e. Valg af fanebærersuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
10. Afslutning

Århus afdeling Århus afdeling
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Kost- og servicesektoren
Årsmøde

Torsdag 14. april 2011 kl. 16.00-18.30 • Århus Firma Sport
Indtjekning fra kl. 15.30 • Spisning kl. 18.30-19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6.  Indkomne forslag
7. Valg til sektoren
 a. Valg af sektorformand for 4 år
 b. Valg til sektorbestyrelsen

  1) Faggruppe 1 Køkken 1 repræsentant for 2 år
  2) Faggruppe 2 Rengøring 1 repræsentant for 2 år
  3) Faggruppe 3 Staten 1 repræsentant for 2 år
  4) Faggruppe 4 Kantineledere 1 repræsentant for 2 år
  5) Faggruppe 5 Rengøringsledere 1 repræsentant for 2 år
  6) Faggruppe 6 Højskoler 

og private kantiner 1 repræsentant for 2 år
  7) Faggruppe 7 Serviceassistenter 1 repræsentant for 2 år
 c. 2 suppleanter til sektorbestyrelsen for 2 år
 d. Præsentation af sektorbestyrelsen
 e. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
 f. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
 g.  Valg af faggrupperepræsentanter på landsplan 

– årsmødet suspenderes 
  Valg til punkt 7.e. og 7.f. sker blandt sektorbestyrelses- 

medlemmer
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6, skal være afdelingen i hænde 
senest 15. marts 2011.

Indsendelse af kandidatforslag til pkt. 7.a. skal være afdelingen
 i hænde senest 15. marts 2011.

Der kan foretages brevafstemning til sektorformandsposten
 i afdelingens åbningstid i perioden 6.-13. april 2011.

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

Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail 
til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk 

med angivelse af navn og sektor senest 11. april 2011.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 

Hvis du er tilmeldt årsmødet er du automatisk tilmeldt
 afdelingens generalforsamling. 

Teknik- og servicesektoren
Årsmøde

Torsdag 14. april 2011 kl. 16.00-18.30 • Århus Firma Sport
Indtjekning fra kl. 15.30 • Spisning kl. 18.30-19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6.  Indkomne forslag
7. Valg til sektoren
 a. Valg af sektorformand for 4 år
 b. Præsentation af sektorbestyrelsen
 c. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
 d. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
  Valg til punkt 7.c og 7.d. sker blandt sektor- 

bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 6, skal være afdelingen i hænde 
senest 15. marts 2011.

Indsendelse af kandidatforslag til pkt. 7.a. skal være afdelingen
 i hænde senest 15. marts 2011.

Der kan foretages brevafstemning til sektorformandsposten 
i afdelingens åbningstid i perioden 6.-13. april 2011.

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

Tilmelding til årsmødet kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail til 
aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med 

angivelse af navn og sektor senest 11. april 2011.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. Hvis du er tilmeldt 

årsmødet er du automatisk tilmeldt afdelingens generalforsamling. 

Århus afdeling Århus afdeling

w

Århus Firma Sport
Paludan-Müllers Vej 110 
8200 Århus N

Kilde: Google maps
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At begynde på et nyt job i et andet land er 
ikke altid nogen nem udfordring: Man skal 
finde et sted at bo. Man skal lære et nyt 
sprog. Og man skal i gang med et nyt job i en 

arbejdskultur, der ikke er helt som den, man 
kommer fra.

FOA har derfor udarbejdet velkomstma-
teriale til vores nye udenlandske kolleger. 
Materialet fortæller lidt om, hvordan man 
kan komme godt i gang i samfundet og på 
arbejdspladsen – og at man naturligvis skal 
have samme løn- og arbejdsforhold som sine 
danske kolleger.

Men også at disse ting ikke altid kommer 
af sig selv – der skal ofte lidt hjælp fra fagfor-
eningen til. Derfor er et medlemskab af FOA 

på sin plads, hvis man har fået job inden for 
områderne
• ældre, syge og handicappede 
• børn og unge 
• kost og service 
• teknik- og servicesektoren

Materialet findes på dansk, engelsk, tysk, 
polsk og svensk. Det består af en lille intro-
duktionsfolder og målrettede branchepjecer 
og kan bestilles hos FOA Århus – aarhus@
foa.dk eller tlf. 89 36 66 66. Se også hjem-
mesiden www.foa-international.dk.

FOA-tilbud
til udenlandske 
kolleger
i Danmark

I de senere år er der kommet 
fl ere udenlandske kolleger til 
Danmark for at arbejde på det 
offentlige arbejdsmarked; ikke 
mindst fra Tyskland, Polen og 
Sverige.

FOA
Andelen af indvandrere og deres efterkommere er vokset blandt FOAs 
medlemmer. På landsplan fra 6 procent i 2006 til 7,8 procent i 2010. 
Langt de fleste har rødder i ikke-vestlige lande, nemlig 11.401 ud af i 
alt 15.604.
Den største antalsmæssige stigning er sket inden for social- og sund-
hedsområdet. Men der har også været en pæn stigning inden for fx 
rengøring og det pædagogiske område.
Den største gruppe af indvandrere og deres efterkommere i FOA er 
blandt social- og sundhedshjælpere, der i dag udgør 5.025 medlemmer.

Århus Kommune
Pr. 1. oktober 2009 var der ansat 2.518 medarbejdere med etnisk mi-
noritetsbaggrund i faste stillinger i Århus Kommune. Omregnet svarer 
det til 8,6 procent af de ordinære fuldtidsstillinger, hvilket er det hidtil 
højeste niveau for ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i kommunen.

Definition
Ifølge Danmarks Statistik er ansatte med etnisk minoritetsbaggrund de 
personer, hvis herkomst er et ikke-vestligt land.
Ikke-vestlige lande er lande uden for EU, det øvrige Vesteuropa, Nord-
amerika samt Australien og New Zealand.

Ansatte med etnisk minoritetsbaggrund
i ordinære stillinger fordelt på faggrupper

pr. 1. oktober 2008 og 2009

Faggrupper 2008 2009

Sosu-personale inkl. elever, hjemmehjælpere 
og sygeplejersker  655 702
Pædagogmedhjælpere og klubmedarbejdere
(Ikke uddannede) 433 521
Pædagogisk personale inkl.ledere 
og socialpædagoger (uddannede) 285 336
Rengøringspersonale 236 242
Lærere, inkl. timelønnede og ungdomsskolelærere 173 249
Kontorassistenter inkl. elever og overassistenter 95 109
Hus- og køkkenassistenter 39 47
Tolke 60 44
Socialrådgivere/socialformidlere 36 42
EGU-elever 53 40
Specialarbejdere 34 38
Teknisk servicemedarbejdere 25 18
Akademikere 15 17
Øvrige 98 113
Personer i alt 2.237 2.518

Arbejde  med børn og unge

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

working in denmark

ZaTrUdnienie w danii

arBeiT in dÄnemark

jo B i danmarkjoB i danmark
Arbejde  med børn og unge

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

Udnieniejo B i danmarkjojojo i danmarkjo i danmark

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

Arbejde med 

ældre, syge og 

handicappede

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK
JOBB I DAnMARK

working in denmark

ZaTrUdnienie w danii arBeiT in dÄnemark

jo B i danmarkjoB i danmark

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 
arbejde og leve i Danmark

Arbejde 
med kost 
og service

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 
arbejde og leve i Danmark

working in denmark
ZaTrUdnienie w danii

arBeiT in dÄnemark
jo B i danmarkjoB i danmark in Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

Arbejde 
med teknik 
og service

working in denmark
working in denmark
working in denmark
working in denmark

Informationspjece til udlændinge om muligheder for at 

arbejde og leve i Danmark

JOBB I DAnMARK

working in denmark
ZaTrUdnienie w danii

arBeiT in dÄnemark
jo B i danmarkjoB i danmark

Kilde: Personaleredegørelse 2009, Århus Kommune, maj 2010
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Jean Petersen er plejehjemsassistent, født i 
Malawi. Sajida Afzal er ortopædkirurg, født 
i Pakistan og Nuray Danismaz, med tyrkisk 
baggrund, studerer til sygeplejerske. Fælles 
for dem er, at de som mange kvinder med 
udenlandsk baggrund har taget en uddan-
nelse i Danmark.

I DVD-filmen ”Kvinder i forandring” for-
tæller de om, hvordan det er at tage uddan-
nelse i Danmark, når man kommer fra en 
anden kultur. Hvordan det er at leve mellem 
to kulturer. Hvad har de med, og hvad har 
de fået? Hvilke muligheder har de fået i Dan-
mark, og hvilke problemer er der?

Filmen er oplagt som optakt til en snak i 
FOA-sammenhænge eller på arbejdspladsen 
om integration og mangfoldighed.

Ønsker man at låne filmen, kan man hen-
vende sig til Marian Holst Petersen i FOA 
Århus på aarhus@foa.dk 

Bag om 
Serien ’Borgen’ på DR1 har søndag efter søndag holdt danskerne fanget foran TV-skærmen. Og den fortsæt-
ter 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: fredag 4. marts

, fhv. minister, som holder seriens og virkelighedens ’Borgen’ op imod hinanden.
 medredaktør af online-tidsskriftet Kritisk Debat, 

Kvinder i forandring       

Kvinder i Forandring – en film om indvandrerkvinder og uddannelse. Spillelængde: 41 min.
Instruktion: Barbara Cros og Lisbeth Lyngse
Fotograf: Henrik Kloch og Lisbeth Lyngse
Manden Med Cameraet 2009

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
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Aarhus 1900 Atletik/Motion står for Danmarks bedste motionsløb øremærket til 
løbere af hankøn – M-løbet. M-løbet er for den moderne mand med den indre 
drengerøv i behold.
Det revolutionære løb er en anelse mere farverigt end motionsløb normalt er. 
På ruten vil der eksempelvis kun være kvindelige offi cials, der med garanti vil 
heppe på mændene.
Efter løbet vil der være grillpølser og drikkevarer til alle deltagere, der efter 
anstrengelserne kan slappe af i målområdet.

M-løbet 2011
torsdag 5. maj kl. 18.30 (præcis) fra Kastegården, det grønne areal bag NRGI Arena, Observatorie-
stien 1, Århus C. Startnumre udleveres fra kl. 17 på dagen.

Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til dit deltagergebyr, 
så betaler FOA Århus halvdelen af gebyret, der er på 130 kr.
Du skal selv betale 65 kr.

Tilmelding og betaling
Du skal selv tilmelde dig løbet på www.aarhus1900.dk/
m-lobet/
Du kan få 65 kr. refunderet ved henvendelse til FOA Århus 
mod forevisning af kvittering. Tilmeldingsfristen er 3. maj.

Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte Lotte Holbech Knudsen på 8936 6666.

En opfordring til alle piger:
Glem præstationsræset og nyd en gåtur
Ladywalk er en vandring, hvor kun 
piger har adgang til at deltage. 
Mændene er naturligvis også velkomne, 
men kun som tilskuere.

Ladywalk er på 7 eller 12 km og foregår samtidigt i 10 
danske byer.
FOA Århus opfordrer alle vore kvindelige medlemmer til at 
deltage. Læs videre på www.ladywalk.dk

Ladywalk 2011 
Mandag 30. maj kl. 18.30 (præcis) på Tangkrogen
Tilbud til kvindelige medlemmer af FOA Århus
Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til dit deltagergebyr, 
så betaler FOA Århus halvdelen af gebyret, der er på 110 kr. 
Du skal selv betale 55 kr.
Tilmelding og betaling
Du er først tilmeldt, når FOA Århus
•  skriftligt (mail eller brev) har modtaget dit navn, cpr. nr. 

samt str. på T-shirt
•  har modtaget din egenbetaling på 55 kr. på konto 3627-

1447378 - mærket ’Ladywalk 11’ og med dit navn, cpr. nr. 
samt str. på T-shirt.

Både tilmelding og betaling
skal være FOA Århus i hænde senest
26. april 2011. 
Tilmeldinger og betalinger,
der kommer efter denne dato, 
vil blive returneret.
Kun medlemmer af FOA Århus kan
tilmeldes via FOA.
Ca. 14 dage før start modtager
du et brev, der bekræfter din tilmelding m.v. 

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

Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 11’
– sendes til FOA Århus Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Navn: 

Cpr.nr. 

Tlf.nr. i dagtimerne: 

T-shirt str.  S  M  L  XL  XXL  XXXL 

Betaling er overført til konto 3627-1447378 – eller betalt kontant.

skal være FOA Århus i hænde senest

Kun medlemmer af FOA Århus kan
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Kæmpe legeplads og  
stort aktivitetscenter
Kæmpe legeplads og 
stort aktivitetscenterstort aktivitetscenterstort aktivitetscenterstort aktivitetscenter

Besøg vores webside og Besøg vores webside og Besøg vores webside og 
oplev meget mere fra parken!oplev meget mere fra parken!

RabatKupon
Kuponen afleveres ved indgangen.

Gyldighedsperiode:  
21. april – 23. oktober 2011

Voksne: kr. 124,-
Børn 3-11 år: kr. 68,-
Børn under 3 år: kr. 0,-
Du sparer 20% på billetprisen!

Kuponen gælder kun for medlemmer  
af FOA Aarhus med familie.  
Rabatten gælder op til 5 personer.

Kuponen kan ikke kombineres med 
andre rabatter og kan ikke ombyttes  
til kontanter.

NYHED      NYHED     NYHED     NYHED     NYHED     NYHEDNYHED      NYHED     NYHED     NYHED     NYHED     NYHED

 Sjove aktiviteter
for hele familien!for hele familien!for hele familien!for hele familien!

Masser af søde dyrebørn!

Kom helt tæt på bambi!

Åbningstider 

21. april − 24. juni: ............................... kl. 10 − 17

25. juni − 7. august: ..............................kl. 10 − 18

8. august − 23. oktober: ....................... kl. 10 − 17

oplev fodring
af rovdyrene og 

vilde dyrehistorier!

www.skandinaviskdyrepark.dk
Nødagervej 67B  ·  Nødager  ·  8560 Kolind  ·  Tlf. 86 39 13 33

Skandinavisk Dyrepark er Danmarks 
mest naturlige dyreoplevelse med over-
vældende parker til isbjørne, brunbjørne,  
ulve og en helt masse andre dyr, fordelt 
på godt 450.000 m2. Her kan hele famili-
en opleve dyr og natur – helt tæt på. Nyd 
en dag med masser af plads til indlevelse, 
oplevelser og hyggelige pauser. 

Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed
Nyhed

201120112011201120112011201120112011201120112011201120112011

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

Gyldighedsperiode: 16. april - 23. okt. 2011

RABATKUPON – FOA Århus
Entré barn (u. 90 cm):   0,- kr.
Entré barn (90-140 cm): 30,- kr.
Entré voksen (o. 140 cm): 40,- kr.
Turbånd (u. 90 cm): 40,- kr.
Turbånd (o. 140 cm): 80,- kr.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer. 

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

Kuponen afleveres ved indgangen

www.friheden.dk



Å R H U S  ·  F A G  O G  A R B E J D E N U M M E R  2  ·  M A R T S  2 0 1 114

Pris: 85 kr. pr. person
Tilmelding: På klubbens hjemmesi-
de www.dagplejeklubben-aarhus.dk 
fra 15. marts efter først-til-mølle-
princippet. Du bliver kontaktet, hvis 
der ikke er plads til dig. 

Arr.nr.: A22 
Tilmeldingsfrist: 15. marts
For let øvede bruger. Her får du 
indblik i, hvordan du redigerer i 
en tekst og indsætter forskellige 
objekter fx et billede.

Trin 2
Tid: Kursus over 4 dage 14/3 og 
15/3 samt 21/3 og 22/3 kl. 8.30-
12.15
Sted: AOF Midt, 
Søren Frichs Vej 40C, Åbyhøj
Arr.nr.: A24 
Tilmeldingsfrist: 4. marts
Trin 2 starter, hvor Trin 1 slap. Du 
får gennemgået de mere tekniske 
dele af maskinen såsom stifi nder, 
skærmopsætning m.v. Desuden vil 
vi kigge en del på regnearket og 
dets funktioner.

Trin 2
Tid: 5 mandage aftener 2/5-30/5 kl. 
18.45-21.45
Sted: AOF Midt,
Søren Frichs Vej 40C, Åbyhøj
Arr.nr.: A25 
Tilmeldingsfrist: 20. april
Trin 2 starter, hvor Trin 1 slap. Du 
får gennemgået de mere tekniske 
dele af maskinen såsom stifi nder, 
skærmopsætning m.v. Desuden vil 
vi kigge en del på regnearket og 
dets funktioner.

Trin 3
Tid: Kursus over 4 dage 2/5 og 3/5 
samt 9/5 og 10/5 kl. 8.30-12.15
Sted: AOF Midt,
Søren Frichs Vej 40C, Åbyhøj
Arr.nr.: A26 
Tilmeldingsfrist: 20. april
Her får du gennemgået brugen af 
database, brevfl et samt brevho-
ved. Derudover vil der blive brugt 
forskellige opgaver fra tidligere 
kurser samt arbejdet med Excel 
og tekstopstilling ved hjælp af 
skabelon.

Internet 1
Tid: 11/4-12/4 kl. 8.30-15.00
Sted: AOF Midt,
Søren Frichs Vej 40C, Åbyhøj
Arr.nr.: A28 
Tilmeldingsfrist: 1. april
Du lære, hvordan du mere præcist 
søger på nettet, sender e-mail med 
vedhæftet fi l og opretter en e-mail 
adresse.

Arrangementer

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

Livsværdier, mål og planer
Kursus for seniorer (52+)
Tid: Fire mandage aftener 7. marts, 
14. marts, 21. marts og 28. marts 
kl. 19.00-21.30
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A05
Tilmeldingsfrist til alle fi re aftener: 
4. marts (efter ’først til mølle’-
princippet)

Få styr på familiebillederne 
– digitalt
– lav dit eget billedshow
Tid: 16. marts kl. 16.30-18.00
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A06 
Tilmeldingsfrist: fredag 4. marts
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.

Få styr på familiebillederne 
– digitalt
– lav dit eget billedshow
Tid: 27. april kl. 16.30-18.00
Sted: FOA Århus
Arr.nr.: A07 
Tilmeldingsfrist: 13. april
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.

Tænd/sluk
Tid: Kursus over 4 dage 28/3 og 
29/3 samt 4/4 og 5/4  kl. 8.30-12.15
Sted: AOF Midt, 
Søren Frichs Vej 40C, Åbyhøj
Arr.nr.: A21 
Tilmeldingsfrist: 18. marts
Kurset er for de absolutte nybegyn-
dere, som ikke har siddet ved en 
pc før. Her får du indblik i, hvordan 
pc’en er opbygget, hvordan man 
åbner, gemmer og henter et doku-
ment m.m.

Trin 1
Tid: 5 onsdage aftener 23/3-27/4 
kl. 18.45-21.45. NB: Ingen under-
visning i uge 16.
Sted: AOF Midt, 
Søren Frichs Vej 40C, Åbyhøj

Klubberne

Klubben for Dagplejere

Bowling
Tid: Tirsdag 29. marts kl. 18.30-
21.00 og onsdag 30. marts kl. 
18.30-21.00
Sted: Bowlingcentret, Eckersbergs-
gade 13-14, Aarhus
Deltagere: Max. 64 deltagere pr. 
aften

FOA Psykiatri

Generalforsamling
Tid: Onsdag 9. marts 2011 kl. 
18.00. Spisning fra kl. 17.30.
Sted: Den gamle Festsal, Århus 
Universitetshospital, Risskov.

MA-REN

Tur til Randers Regnskov
– turen er kun for 
MA-RENs medlemmer
Tid: Lørdag 16. april kl. 10.30
Sted: Vi mødes ved indgangen til 
Regnskoven kl. 10.30
Pris: 125 kr.
Tilmelding: Kun ved betaling af 125 
kr. på konto 3656 3656512571, 
husk at oplyse navn og forårstur på 
betalingen
Tilmeldingsfrist: Fredag 1. april 

Faglig klub for legepladsansatte

Generalforsamling
Tid: Fredag 8. april kl. 18.00
Sted: Børnenes Hus, Hjortensgade 
23, Aarhus C
Tilmelding: Fredag 1. april til enten 
Børnenes Hus eller Børnenes Jord, 
af hensyn til forplejning
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning v/formanden
4. Regnskab v/kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge vedtægterne
7. Eventuelt
Der vil være et let traktement/fre-
dagsbar efter generalforsamlingen

Århus afdeling

Faggruppeklubben 
for Handicaphjælpere

Generalforsamling
Dato: Onsdag 9. marts kl. 19.00
Sted: FOA Århus (Annekset)
Tilmelding: Klubformand Gerda 
Bach Andersen, 61 33 77 81 eller 
på mail: lindberg.andersen@
oncable.dk
Tilmeldingsfrist: 4. marts
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt 
være bestyrelsen i hænde senest 
fjorten dage før generalforsam-
lingen. Yderligere oplysning om 
dagsorden, medlemmer på valg, 
frister for forslag m.m. kan læses 
på hjemmesiden www.handicap-
hjaelper-aarhus.dk

Møde i netværksgruppen
Dato: Tirsdag 22. marts kl. 13.00-
15.30
Sted: FOA Århus – spørg i Informa-
tionen hvor mødet holdes
Tilmelding: Klubformand Gerda 
Bach Andersen, 61 33 77 81 eller 
på mail: lindberg.andersen@
oncable.dk
Tilmeldingsfrist: 21. marts

Møde i netværksgruppen
Dato: Mandag 11. april kl. 13.00-
15.30
Sted: FOA Århus – spørg i Informa-
tionen hvor mødet holdes
Tilmelding: Klubformand Gerda 
Bach Andersen, 61 33 77 81 eller 
på mail: lindberg.andersen@
oncable.dk
Tilmeldingsfrist: 10. april

Fælles klubarrangement for følgende klubmedlemmer:

Velfærdssektorens udvikling, udfordringer og nye kompetencebehov
Kom og hør et spændende oplæg om, hvordan vi som medarbejdere 
kan være med til at skabe nytænkning i arbejdet.
Oplægsholder: Innovationschef Annemette Digmann, leder af Midtlab, 
Region Midtjylland
Tid: Tirsdag 29. marts 2011 kl. 17.30-19.30
Sted: FOA Århus (kantinen)
Max. 80 deltagere
Tilmelding uanset klubtilhørsforhold: brib@foa.dk eller telefon 46 97 
32 24 eller på de respektive klubbers hjemmesider.
Tilmeldingsfrist: Torsdag 24. marts 2011 

Pædagog-
medhjælpernes

Fagklub

Sygehjælpernes 
Brancheklub

Social- og 
sundheds-

assistenterne

Faggruppeklubben
Social og sundheds-

hjælpere og 
Hjemmehjælpere
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum december 2010 
Kost- og servicesektoren:
 3. december 2010:  Serviceassistent Jonna Marie Larsen, Århus 

Sygehus
15. december 2010:   Køkkenleder Lona Nielsen, Idrætsbørne-

haven Motanagade 

25 års arbejdspladsjubilæum januar 2011
Social- og sundhedssektoren:
 1.  januar 2011:   Social- og sundhedshjælper Inge Krogsgaard, 

Lokalcentrene Vest 
23. januar 2011:   Social- og sundhedshjælper Inger Lise Jørgen-

sen, Lokalcenter Holme/Skåde 
28. januar 2011:   Social- og sundhedshjælper, Malene Nielsen, 

Lokalcenter Viby/Rosenvang

Teknik- og servicesektoren:
13. januar 2011:  Teknisk Serviceleder Erik Skøtt, Katrinebjerg-

skolen 

Pædagogisk Sektor:
 1. januar 2011:  Dagplejer Mette K. Sørensen, Odder Dagpleje
 1. januar 2011:  Dagplejer Elisabeth M. Ravn, Odder Dagpleje 

25 års arbejdspladsjubilæum februar 2011
Pædagogisk Sektor:
15. februar 2011:  Dagplejer Lene Poulsen, Dagplejen inst. 904 

Kost- og servicesektoren:
 1. februar 2011:  Serviceassistent Henrik Ratjen, Århus Sygehus 
 

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

Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejds-
pladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sekto-
ren, med oplysninger 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 in-
stitutioner.

PenSam Pensionsrådgivning
Du kan efter aftale træffe en PenSam vej leder her på afdelingens 
kontor i Århus på følgende datoer:
Torsdag den 10. marts 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 24. marts 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 14. april 2011 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 28. april 2011 kl. 14.00-16.00
Vejlederen vil være dig behjælpelig med oplysninger om din 
pensions ordning og de muligheder, du har i PenSam Liv, såsom
•  ydelser 
•   rådgivning
•  hjemmebesøg 
•  offentlige ydelser
•  informationsmøder
•  kurser for tillidsrepræsentanter
•  lejligheder i pensionskassens byggerier m.v.
Ring til PenSam Århus og træf aftale om møde hos FOA Århus:
PenSam Århus
Nørreport 26, 1. • 8000 Århus C
Telefon 44 39 33 31

Tilmelding
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 fl este klubarrangementer er der angivet telefonnr. og 
email, som man skal bruge ved tilmelding. Til disse klubarrangementer 
kan man altså ikke bruge denne kupon.

Tilmelding

Århus
FOA Efterløns- og Pensionistklub

Tilmelding til klubbens arrange-
menter 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.

Kokkeskolen
Tid: Tirsdag 15. marts

Hyggemøde + indbetaling til 
udfl ugt den 24. maj
Tid: Tirsdag 5. april kl. 14.00

Kagedag
Tid: Tirsdag 19. april kl. 14.00

Bankospil
Tid: Tirsdag den 3. maj kl. 14.00

DKA Efterløns- og pensionistklub

Ved alle onsdagsarrangementer 
serveres kaffe og smørrebrød. Pris 
30 kr.

Underholdning
– Vi får besøg af Karsten Holm, der 
underholder med ”Danske sange, 
der vækker minder”
Tid: Onsdag 16. marts kl. 14.00
Sted: Paulsgade 25
Tilmelding: Senest mandagen før

Generalforsamling
– Ifølge lovene
Tid: Onsdag den 20. april kl. 14.00 
Sted: Paulsgade 25
Tilmelding: Senest mandagen før

Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub

Pakkespil
– Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag 10. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest 7. marts til Rita 
Pedersen på tlf. 2369 6630.

Kirkecentret
– Vi får besøg af ”De 3 fra Saxild”, 
der vil synge, spille og underholde 
os i et par timer. Det er fælles med 
de øvrige LO-senior klubber. 
Tid: Torsdag den 24. marts 2011 
kl. 14.30
Pris: 50,00 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 21. marts 
til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630 
eller Henning Sandberg tlf. 8654 
4402 mellem kl. 18 og 19.

Family Garden
– Vi skal en tur til Family Garden i 
Horsens. Vi mødes ved Spektrum 
kl. 13.00 og kører sammen derfra.
Tid: Torsdag den 7. april kl. 14.00
Tilmelding: Senest den 4. april til 
Rita Pedersen tlf. 2369 6630

Pensionisthøjskolen, Rude Strand
– Vi skal en tur til Pensionisthøj-
skolen, Rude Strand. Også denne 
gang kører vi selv fra Spektrum kl. 
13.30. Bemærk det er en onsdag!
Tid: Onsdag den 13. april
Tilmelding: Senest den 11. april til 
Rita Pedersen tlf. 2369 6630.

1. maj
– Vi mødes i Pakhuset til morgen-
kaffe, taler og sang. Gratis adgang. 
Se annonce i Odder Avisen

Efterlønnere og pensionister
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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

KLUBBER

FOA ÅRHUS


