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Privatansattes vilkår er vigtige for alle 
De privatansatte medlemmer af FOA Århus er en forholdsvis lille gruppe, men det 
har stor betydning for os alle, at de har samme rettigheder som de offentligt ansatte 
FOA-medlemmer.
Hvis de privatansatte har dårligere vilkår end deres offentligt ansatte kollegaer, så er 
det ikke blot dårligt for de privatansatte. I længden vil det også undergrave de offent-
ligt ansattes vilkår, fordi den slags forskelle gør udliciteringer mere fristende.

På et væsentligt område har privatansatte desværre markant ringere rettigheder end 
offentligt ansatte, selvom de udfører det samme arbejde. De privatansatte har nemlig 
ikke samme ytringsfrihed, og det kan have store konsekvenser.

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fastslår, at offent-
ligt ansatte i udgangspunkt kan sige stort set, hvad de vil om deres arbejdsplads, så 
længe de udtaler sig som privatpersoner. Baggrunden er, at borgerne skal kunne 
vide, hvordan deres skattepenge bliver brugt, og hvilke konsekvenser de folkevalgtes 
beslutninger har. I mange tilfælde vil netop de  offentligt ansatte kunne bidrage med 
oplysninger, der er relevante i den slags sammenhænge, for eksempel hvis politikerne 
gennemfører store besparelser. Og derfor er de offentligt  ansattes ytringsfrihed en 
vigtig del af den demokratiske proces.

Som interesserede kan læse i dette nummer af ”Nyt fra 
FOA Århus”, så har privatansatte ikke den samme ytrings-
frihed, selvom de udfører opgaver for det offentlige. Det 
betyder eksempelvis, at social- og sundhedshjælpere ansat 
i fritvalgsfirmaer ikke nødvendigvis kan give skatteborgerne 
de samme informationer, som social- og sundhedshjælpere 
kan, når de er ansat i den kommunale ældrepleje.  

Frister til udlicitering
Jeg kan godt frygte, at den forskel kunne friste topembedsmænd og politikere til at 
udlicitere. Kommunale og regionale besparelser udløser ofte store protester, og de 
offentlige magthavere kunne jo vurdere, at de ville slippe for meget bøvl, hvis ned-
skæringsramte ansatte var i et privat firma og ikke måtte fortælle, hvad der foregik.

Det er derfor vigtigt for demokratiet, at privatansatte får samme ytringsfrihed som of-
fentligt ansatte, når de udfører offentlige opgaver, og det kan ske, hvis de også bliver 
omfattet af  justitsministeriets vejledning.  Folketinget kan enten vedtage en lovgivning, 
der direkte fastslår dette, eller folketingspolitikerne kan gøre ytringsfriheden til et 
obligatorisk krav fra offentlige myndigheder, der vil indgå aftaler med private firmaer.

Også på et andet punkt har vi store udfordringer, når det gælder om at sikre, at de 
privatansatte ikke arbejder under vilkår, der udsætter det offentlige for unfair konkur-
rence og derfor direkte opfordrer til udliciteringer. Her i 2012 skal de privatansatte 
forhandle overenskomster, og det sker i en situation, hvor vi skal anstrenge os for at 
opnå et resultat, der matcher selv de skrabede offentlige overenskomster fra 2011.

Men det er afgørende, at de privatansatte opnår løn- og arbejdsforhold, der svarer 
til de  offentligt ansattes. Hvis private firmaer kan udkonkurrere det offentlige på ar-
bejdskraftens pris, bliver udliciteringer oplagte, og offentligt ansatte vil ikke i længden 
kunne opretholde deres lønniveau.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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” Vigtigt for demokratiet, at privatansatte 
får samme ytringsfrihed som offentligt 
ansatte
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Medlemmer af FOA har normalt en stor 
grad af ytringsfrihed, fordi de fleste er an-
sat i det offentlige. Men det gælder ikke for 
medlemmer, der er ansat i private firmaer, 
selv om de udfører nøjagtig det samme ar-
bejde som deres offentligt ansatte kollegaer. 
Det siger forskningschef Oluf Jørgensen fra 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

– Privatansatte kan ikke regne med sam-
me ytringsfrihed som offentligt ansatte har. 
Som borgere i samfundet har de offentligt 
ansatte mulighed for at ytre sig kritisk om 
blandt andet de kommuner de arbejder for. 
Det gælder ikke nødvendigvis for privatan-
satte, også selv om de arbejder med offent-
ligt arbejde. 

Offentligt ansatte har en udvidet ytringsfri-
hed, fordi de blandt andet har en specialvi-
den, der kan bidrage til at højne det faglige 
niveau i den offentlige debat, og Folketingets 
Ombudsmand har gang på gang fastslået, at 
ytringsfriheden har meget vide rammer for 
offentligt ansatte og er særlig vigtig at bruge i 
forbindelse med nedskæringer. Senest blev 
det slået fast i den såkaldte “Odder-sag” fra 
2010. Her pålagde kommunaldirektøren de 
offentlige ledere tavshedspligt i forbindelse 
med en større sparerunde, og der sagde Fol-
ketingets Ombudsmand følgende:

– Mange offentlige myndigheder står i 
den kommende tid over for at skulle tage 
stilling til besparelser. Det er derfor vigtigt at 
understrege, at offentligt ansatte i den sam-
menhæng har en betydelig frihed til offent-
ligt at fremsætte udtalelser, der er kritiske 
over for den myndighed, hvor de er ansat, 
hvis de gør det klart, at de udtaler sig i eget 
navn. Det gælder også ansatte med ledelses-
ansvar, når de ikke er centralt placeret tæt på 
beslutningsprocessen.

Flere udliciteringer giver 
de ansatte mundkurv på
Den tidligere regering mente, at udlicitering 
var vejen frem mod en bedre offentlig sek-
tor. Eksempelvis er der nu private firmaer, 
der driver plejehjem, og private firmaer har 
flere steder overtaget rengøringsarbejdet på 
hospitaler. Dermed overgår medarbejderne 
til private firmaer, og så bliver deres ytrings-
frihed begrænset – også som privatpersoner. 
De privatansatte kan nemlig blive fyret, hvis 
de udtaler sig kritisk om deres arbejdsgivere. 
Det mener Oluf Jørgensen er problematisk, 
da de ansatte udfører arbejde for det offent-
lige, og han foreslår, at regeringen også kigger 
på de privatansattes ytringsfrihed. 

– I regeringsgrundlaget står der, at man vil 
fremsætte forslag om at styrke de offentligt 
ansattes ytringsfrihed yderligere. Der synes 
jeg, at der er grund til, at man ikke kun ser 
på offentlige ansatte, men at man også ser 

på privatansatte, og i særlig grad ansatte der 
arbejder med offentlige opgaver i kraft af, at 
de er udliciteret.  

Partierne ikke enige
I Folketinget er der ikke enighed om, 

hvad der skal gøres. Hos SF mener retsord-
fører Anne Baastrup, at det er for uover-
skueligt at lovgive på området. Hun synes i 
stedet, at de enkelte kommuner skal gardere 
sig, når de laver udlicitering.

– Kommunerne skal sørge for at tage høj-
de for, at privatansatte har ytringsfrihed som 
offentligt ansatte og skrive ind i aftalerne, at 
kommunen forventer at virksomheden re-
spekterer de ansattes ytringsfrihed.

De Radikale vil til gengæld gerne disku-
tere emnet, når regeringen tager fat på de 
offentligt ansattes ret til at ytre sig. Men de 
mener, at det er et komplekst spørgsmål, 
fordi staten ikke kan blande sig i alle forhold 
ude på virksomhederne. 

– Men jeg er villig til at se på spørgsmålet 
sammen med de private arbejdsgivere og de 
ansattes fagforbund, siger retsordfører Jeppe 
Mikkelsen fra de Radikale.

Hos Enhedslisten mener retsordfører 
Pernille Skipper også, at det er vigtigt at ind-
drage de privatansattes ytringsfrihed, når 
ytringsfriheden for de offentligt ansatte skal 
diskuteres.

– Det er klart, at skillelinjen mellem of-
fentlig og privat bliver vigtig at afklare, des 
mere man udliciterer, og derfor er det også 
rigtig vigtigt, at vi inddrager problemstillin-
gen i forhold til ytringsfrihed, siger Pernille 
Skipper.

Socialdemokratiets retsordfører Ole 
Hækkerup, har trods gentagne henvendel-
ser, ikke ønsket at kommentere sagen. 

      

Forskel i ytringsfrihed 

for private
og offentligt ansatte

Nattevagter der nægter at 
vække ældre for at vaske dem 
om natten. Rengørings- og 
serviceassistenter der siger fra 
over for dårlig rengøring på 
sygehusene. 
To kendte eksempler hvor 
 offentligt ansatte brugte deres 
ytringsfrihed til at sige fra. 
Men også to eksempler der 
aldrig var kommet frem, hvis 
med arbejderne havde været 
ansat i et privat firma.

Af  Peter Justesen
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Forskel i ytringsfrihed 

Forbundssekretær i FOA Jakob Oluf Bang 
vurderer, at der venter en stor udfordring, 
når FOA skal forhandle de privatansattes 
overenskomster.

– FOA er en lille del af det private arbejds-
marked, så vi har meget mindre indflydelse, 
end på det offentlige, hvor vi er en stor orga-
nisation, forklarer han.

Jakob Oluf Bang fortæller, at FOA har 
registreret knap 3000 privatansatte medlem-
mer. De fleste er ansat i de såkaldte fritvalgs-
firmaer, der er på ældreområdet.

FOAs ringe størrelse på det private arbejds-
marked bliver et problem, fordi lønudviklin-
gen i industrien ser ud til at blive meget lav. 
Det er traditionelt det store og eksportorien-
terede industriområde, der først forhandler 
overenskomsten mellem DI og CO-industri 
færdig. Der er tale om et såkaldt minimal-
lønsområde, hvor kun ganske få arbejder for 
minimallønnen, og hvor de væsentligste løn-
forhandlinger foregår lokalt.    

Når industrien har forhandlet færdig bliver 
resultatet herfra typisk overført til transport-
området, der er det store normallønsområde. 

På transportområdet er det altså de centrale 
lønforhandlinger, der fastlægger lønniveauet, 
og her vil industriens beherskede forventnin-
ger til det endelige lønniveau smitte af. Først 
når det er sket, indgår mindre normalløns-
områder som FOAs forlig.

– På den måde lægger de konkurrenceud-
satte erhverv rammerne for vores forhandlin-
ger, og det er altså erhverv, der konkurrerer 
med lande som Kina, fortæller Jakob Oluf 
Bang.

Dette svære udgangspunkt får en ekstra 
dimension, fordi normallønsområdet typisk 
får lønstigninger, der bliver opgjort i kroner 
og øre, mens stigningen på det offentlige om-
råde bliver givet i procent.  

– Og det kan gøre det svært for uddannede 
med høj anciennitet, for eksempel social- og 
sundhedsassistenter, at få samme lønstigning 
som i det offentlige, siger han.

Ligeløn 
Siden fritvalgsfirmaerne kom frem i 2003 og 
2004 har det ellers været et centralt ønske for 
FOA, at de private har lønforhold, der svarer 
til de offentligt ansattes.

– Vores udgangspunkt har været, at løn-
summen skulle være nogenlunde som i det 
offentlige, og at der ikke skulle være tale om 
discountydelser. De private og det offentlige 
skulle ikke konkurrere på arbejdskraftens 
pris, forklarer Jakob Oluf Bang.

Han vurderer, at de privatansatte overens-

komster indtil nu har levet meget godt op til 
den målsætning, og at de private firmaer også 
har været interesseret i, at deres overenskom-
ster kunne matche de offentlige. Men det kan 
være ved at ændre sig.

– Nu har vi en stigende ledighed, og det vil 
nogle private firmaer måske gerne udnytte, 
vurderer han. 

Fritvalgsfirmaerne bliver betalt efter tak-
ster, der bygger på, hvad det koster kommu-
nerne selv at levere ydelserne til de ældre. 
Det betyder, at firmaerne får så mange pen-
ge, at de kan betale en løn, der svarer til de 
offentligt ansattes. Men det betyder også, at 
firmaerne får en ekstra fortjeneste, hvis løn-
nen er lavere. Og hvis lønnen er lavere, vil 
de private firmaer på sigt kunne udføre ar-
bejdet væsentligt billigere end den offentlige 
ældrepleje.

– Umiddelbart vil forskellen være margi-
nal, men i det lange perspektiv vil sådan en 
udvikling kunne true de offentlige overens-
komster og gøre det mere attraktivt for kom-
munerne at udlicitere, erkender Jacob Oluf 
Bang.

Selvom de offentlige overenskomster i 
2011 med forbundsformand Dennis Kristen-
sens ord langtfra ”gav til bladguld på garage-
porten”, så vurderer Jacob Oluf Bang altså, 
at FOA skal gøre en stor indsats for at opnå 
et tilsvarende resultat på det private område.

– Det bliver svært, men vi vil gøre, hvad vi 
kan, lover han.

Hårde OK-forhandlinger
for private
Der venter FOA en hård kamp for at sikre de privatansatte FOA medlemmer samme lønudvikling 
som de offentligt ansatte, når de privatansatte i 2012 skal forhandle overenskomster.

Af Anders Schou 
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Boganmeldelse

Fagbossens fald – Willy Strube og hans tid – 
af Erik Meier Carlsen og Lennart Weber – udgivet af People’s Press

Af Kirsten Normann Andersen

Willy Strube var kendt som den magtfulde, succesrige og vellønnede fagforeningsboss. Alligevel lod han sig 
friste af simpelt bedrageri. Da det blev afsløret rystede det hele den etablerede fagbevægelse. Fagbossen 
selv tog sit eget – alt for korte – liv. Samtidig efterlod han både de nære samarbejdspartnere, familien og 
omverdenen med en række ubesvarede spørgsmål. De to forfattere Erik Meier Carlsen og Lennart Weber 
forsøger i bogen Fagbossens fald, at besvare nogle af de mange ubesvarede spørgsmål. 

Beretningen om Willy Strube og hans fald tager sin begyndelse i en dyster og tabubelagt fortid. Begge for-
ældre havde tvunget af krig og krise forsørget sig selv som Tysklandsarbejdere. Under de omstændigheder 
blev Willy Strube i 1943 født i Hamburg, hvor han tilbragte den første tid på et børnehjem. 

Bogens forfattere flirter med Willy Strubes baggrund som forklaring på hans meget kontrollerende væsen, 
som igennem tiden udvikler sig til regulær magtsyge, hvor han ikke skyr nogen midler, når det gælder om 
at få sin vilje. 

I det mindste er der noget, der tyder på, at en vis rodløshed kan være en forklaring. Men der er flere mulige 
forklaringer. Willy Strubes karriere i fagbevægelsen synes først og fremmest båret af tætte forbindelser og en 
stor portion loyalitet overfor nogle stærke (fag)politiske personer. Det var således mere Willy Strubes ”men-
torer”, som var bærere af stærke idealistiske forestillinger om, hvordan arbejdsmarkedet skulle udvikle sig, 
end det var Willy Strube selv. I takt med at Willy Strube får styrke til at ”stå på egne ben,” bliver hans egen 
karriere i højere grad omdrejningspunktet for hans virke. 

Beretningen om Willy Strube vækker til eftertanke. Hvad er retfærdigvis drivkraften i vores (fag)politiske 
virke? Kan vores nuværende demokratiske fora beskytte organisationerne mod misbrug for egen vindings 
skyld? 

Bogen er værd at læse, fordi den rejser disse og andre tilsvarende spørgsmål. Men også fordi den simpelt-
hen giver et spændende og sjældent detaljeret indblik i, hvor galt det kan gå i en stor faglig organisation, hvis 
de forkerte mennesker bliver valgt til vigtige poster, og hvis kontrollen med økonomien samtidig er for ringe. 
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Selv om både Palle og Preben bruger uni-
form til hverdag, lever de langt fra op til det 
billede, mange har af en typisk forsikringsas-
suranør. Jobbet som forsikringstillids-mand 
hos Tjenestemændenes Forsikring er lidt 
anderledes. Her skal de nemlig ud og tale 
med kolleger og andre medlemmer af FOA 
Århus. Til daglig arbejder Palle som brand-
mand i Aarhus Brandvæsen og Preben er P-
vagt i Aarhus Kommune.

Hvorfor sælge forsikringer?
Palle: Jeg har altid haft fritidsjob, jeg duer 
ikke til bare at sidde på en stol og se tv. Jeg 
er oprindelig uddannet mekaniker, så jeg har 
repareret biler og motorcykler i fritiden. Jeg 
kan også godt lide kontakt med mennesker. 
Var i flere år inden for familie og handica-
prådgivning, hvor jeg tog mig af besværlige 
unge. Nu skal jeg prøve forsikringer, det er 
en ny verden, men jeg synes det hænger godt 

sammen med, at jeg godt kan lide at tage vare 
på folk.

Preben: Jeg har tidligere snust lidt til forsik-
ringer, da jeg solgte motorcykler. Jeg kan godt 
lide at rådgive folk og give service. Som p-vagt 
taler jeg med mange og er vant til at hjælpe 
folk i forskellige situationer, lige fra afspær-
rede indkørsler, svar om parkeringsregler til 
sikring af fri passage for udrykningskøretøjer. 
Faktisk er jeg uddannet arkæolog, en interesse 
min farfar fra Samsø gav mig, da han viste mig 
sin samling af stenøkser. Så både nysgerrighed 
og grundighed har jeg i store mængder og det 
passer jo fint til salg af forsikring, der kræver at 
man får spurgt rigtigt ind til folks behov.

Hvad er den største udfordring?
Palle: Helt klart at blive fortrolig med alle it-
systemerne. Jeg er nok mest Windowsbase-
ret i hovedet og nu skal jeg lære nogle helt 
nye måder at gøre tingene på, men der er 
heldigvis lys forude.

Preben: De komplekse it-systemer, men 
heldigvis er der et godt bagland hos Tjeneste-
mændene, så det går fremad.

Hvad glæder I jer mest til...
Palle: At alt det nye sidder på rygraden, så 
jeg kan komme ud og snakke med folk, give 
tilbud og forhåbentlig hjælpe dem til at få 
bedre vilkår og billigere forsikringer.

Preben: Min første løn, griner. Nej, jeg 
brænder for at komme ud og tale med folk 
og rådgive dem bedst muligt, i netop deres 
aktuelle situation.

Hvor kender I Tjeneste-
mændenes Forsikring fra? 
Palle: Jeg har en kammerat, som er forsik-
ret hos Tjenestemændenes Forsikring. Han  

talte varmt om det for et par år siden. Jeg 
blev interesseret og ringede for at få tilbud, 
men det kunne ikke lade sig gøre, fordi FOA 
Århus ikke havde aftale dengang. Min kam-
merat er inden for Posten, det havde jeg ikke 
tænkt over. Jeg tænkte bare, jeg er tjeneste-
mand, så må jeg kunne komme ind. Dengang 
viste jeg ikke, at man ikke behøver være tje-
nestemand, men at ens fagforening skal have 
aftale med Tjenestemændenes Forsikring. 
Da jeg læste om aftalen i FOA bladet, var jeg 
derfor allerede intereseret.

Preben: Næsten samme historie som Pal-
le, jeg kendte til Tjenestemændenes Forsik-
ring via en kammerat. Har kun hørt godt, så 
interessen var stor, da jeg læste om aftalen i 
FOA bladet.

Selvfø’lig går forsikringsfolk i uniform

Palle
50 år, gift og har to børn (16 og 19)
Brandmand ved Aarhus Brandvæsen 
siden 1989
Arbejdsmiljørepræsentant 
Bor i Viby
Fritid: Kører MC (formand for Ameri-
kansk Gold Wing klub) og passer hus 
og have. 

Preben
46 år, gift og to børn (4 og 6)
Parkeringsserviceassistent (p-vagt) 
ved Aarhus Kommune
Bor ved Hovedgård
Fritid: Familien, formand for ”Strabad-
serne – ”lokal motionsklub i Aarhus 
Kommune, vægtløfter, motorcykelentu-
siast og ivrig antikvitetssamler (stenal-
der og frem...). 

Jakkesæt, slips og portvinstud 
passer ikke på Palle og Preben, 
to FOA medlemmer, der netop 
nu bliver uddannet til forsik-
ringstillidsmænd hos Tjeneste-
mændenes Forsikring, men de 
går i uniform.    

Tjenestemændenes Forsikring er et 
lukket forsikringsselskab, der kun for-
sikrer medlemmer af de 51 organisa-
tioner, selskabet samarbejder med.  
I dag har selskabet ca. 79.000 kun-
der.
81 forsikringstillidsmænd sælger for-
sikringerne i deres fritid. Tjeneste-
mændenes Forsikring er en selvstæn-
dig enhed i Tryg Forsikring.

Vil du have gennemgået
dine forsikringer?
Har du lyst til at få et tilbud fra Tjene-
stemændenes Forsikring, kan du be-
stille tilbud på www.tjm-forsikring.dk 
eller ringe på tlf. 7033 2828, så bliver 
du kontaktet af din lokale forsikrings-
tillidsmand.

Af Maria Ewald 



FOA Århus vil i 2012 afprøve en ny model, således at sektorårs-
møderne afholdes én aften og afdelingens generalforsamling
en anden aften. 
Årsmøder og generalforsamling holdes i vores eget hus
 på Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 

Indkaldelse til afdelingens generalforsamling
Torsdag den 19. april 2012, kl. 17.30
hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Dagsorden til afdelingens generalforsamling den 19. april 2012
annonceres i marts-udgaven af Nyt fra FOA Århus.

Indkaldelse til sektorårsmøder
Tirsdag den 20. marts 2012 afholdes sektorårsmøder i 
Social- og sundhedssektoren 
Pædagogisk Sektor 
Kost- og servicesektoren 
Teknik- og servicesektoren

hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Social- og sundhedssektoren 
Pædagogisk Sektor
Kost- og servicesektoren 

Tidsplan: 
Kl. 17.30 Indtjekning  
Kl. 18.00 Spisning  
Kl. 18.30 Årsmøderne starter

Teknik- og servicesektoren 
Kl. 19.00 Indtjekning og spisning 
Kl. 19.30 Årsmødet starter

Dagsorden til sektorårsmøderne
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden

3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema*

5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

7. Afslutning

Indkomne forslag til pkt. 5 skal være afdelingen i hænde senest mandag
den 20. februar 2012.

Af hensyn til det praktiske i forhold til forplejning, beder vi om tilmelding til 
årsmøderne på telefon 89 36 66 66 eller til aarhus@foa.dk eller på 

FOA Århus’ hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og sektor, 
senest den 13. marts 2012.

* Årsmødetemaerne vil være forskellige i de fire sektorer og præsenteres i marts-
udgaven af Nyt fra FOA Århus. 
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Medlemsarrangementer

forår2012

SMS-nyheder
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 be-
skeden sendes igen til 1919.

Velkommen til et aktivt første halv-
år 2012 med bl.a. nye IT kurser
På de næste sider finder du en række af afdelingens 
aktiviteter for første halvår 2012.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Bemærk, at vi kan tilbyde IT kurser, med både billed-
behandling, Word, Excel, Internetkursus, Gratis tilbud/
tjenester fra nettet og Facebook, You tube samt Twitter. 
Vi håber på stor opbakning til kurserne, der både afhol-
des i dagtimerne og om aftenen.
Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslags-
tavlen på din arbejdsplads eller på hjemmesiden.

God fornøjelse!
Med venlig hilsen

FOA Århus

FOA Cinema
”Det stærke køn – We want sex”
Drama
– instruktør Nigel Cole 
(kendt fra bl.a. Calendar Girls)

Året er 1968 i England, og den magtfulde Ford fabrik 
har 55.000 ansatte, hvoraf kun 187 er kvinder. Blandt 
dem Rita O’Grady, spillet af det prisvindende stor-
talent Sally Hawkins. Hun bliver katalysator og leder 
af en langvarig strejke, hvor kvinderne i starten kæm-
per for at blive anerkendt og lønnet som ”faglærte” og 
i sidste ende fører sagen helt op på regeringsplan i 
kampen for ligeløn. En kamp, som kvinderne kæmper 
med en kombination af viljestærk stædighed, sund 
fornuft og masser af humor, anført af Rita, der med 
sit vilde temperament og vidunderlige uforudsigelig-
hed beviser, at hun kan matche enhver mandlig mod-
stander. 
I sandhed en historie om det stærke køn, og som vil 
få dig både til at grine og knibe en enkel tåre.

Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved 
tilmelding skriver du ”+ 1”).

Tid og sted: tirsdag 7. februar 2012 kl. 19.30
i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. A02
Tilmeldingsfrist: fredag 20. januar

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

hjemmesiden.

Stress-barometret
Foredrag med Søs Egelind

Hør hvordan vi kan få stress-
barometret til at falde ved at
grine i hinandens selskab. 
Det bliver anderledes sjovt at
gå på arbejde – og samtidig 
viser det sig rent faktisk,
at produktiviteten 
stiger og sygefra-
været falder, når
kolleger kan more
sig sammen i 
arbejdstiden.
Det handler ikke om at fortælle vittigheder i én uen-
delighed, men om at kunne se det skæve og uforud-
sigelige i en given situation. Vi taler om konstruktiv 
forstyrrelse.

Med humoristisk sans og glimt i øjet er vi i stand til at 
tackle mange af de ”sure” aspekter på arbejdet.

Onsdag 25. april 2012 kl. 19- ca. 21 i Aarhussalen.
Kursus nr. A00
Tilmeldingsfrist: onsdag 11. april
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MEDLEMSARRANGEMENTER FORÅR 2012

Demokrati versus bureaukrati?
– Kom og hør mere samt være med i debatten
Udgangspunktet for et sundt samfund må være, at 
borgerne lader sig engagere og tager stilling til, hvad 
det er for et samfund, vi ønsker. At samfundet er ind-
rettet på en måde, hvor det er let at komme til orde 
– let at bidrage med de erfaringer man har – både 
som borger og som medarbejder. I det hele taget et 
samfund, som tager borgernes viden, behov og øn-
sker alvorligt.
Lov om offentlighed i forvaltningen har eksempelvis 
dette formål, men man får det indtryk, at åbenhed og 
ytringsfrihed er en barriere for nye styreformer, hvor 
fokus er på økonomi og konkurrence. 
Og det til trods for, at offentlige ansatte har en udvi-
det ytringsfrihed, fordi de blandt har en specielviden 
der kan bidrage til at højne det faglige niveau i den 
offentlige debat, og Folketingets Ombudsmand har 
gang på gang fastslået, at ytringsfriheden har meget 
vide rammer for offentligt ansatte og er særlig vigtig 
at bruge i forbindelse med nedskæringer.

Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved 
tilmelding skriver du ”+ 1”).

Tid og sted: 15. marts kl. 19-21 i FOA Århus.
Kursus nr. A03
Tilmeldingsfrist: mandag 5. marts.

Nye forbrugergrupper i PenSam
Så er det sikkert… efter årtiers snak og snak sker der 
måske snart ”noget” i forhold til din arbejdsmarkeds-
pension (hvis du ellers har den i PenSam). 
”Noget” som du kan få indflydelse på og som kan be-
tyde uendeligt meget for din og andres arbejdsmar-
kedspension i fremtiden – hvis du og andre vil?
PenSam opdeles i 5 nye grupper, social og sundhed, 
pædagogisk, køkken/service og teknisk, samt en Le-
dergruppe – hvor den enkelte nye (forbruger)gruppe 
(medlemmerne) selv får større indflydelse på fremti-
den, hvis de kan skaffe sig et flertal for deres ønsker/
krav.
FOA Århus hilser denne udvikling velkommen og invi-
terer derfor til en række informationsmøder om fremti-
den, din arbejdsmarkedspension og din mulighed for 
indflydelse.
Sæt kryds i kalenderen ud for din sektor – mød op og 
hør om de nye forbrugergrupper, diskussionerne og 
tanker og ideer om ”den bedst mulige alderspension”.
Dit valg din pension.

Teknik og servicesektoren:
Tid og sted: 18. januar kl. 19(-21) i FOA Århus.
Kursus nr. A06
Tilmeldingsfrist: fredag 13. januar.

Social- og sundhedssektoren:
Tid og sted: 19. januar kl. 19(-21) i FOA Århus.
Kursus nr. A07
Tilmeldingsfrist: mandag 16. januar.

Pædagogisk sektor:
Tid og sted: 24. januar kl. 19(-21) i FOA Århus.
Kursus nr. A08
Tilmeldingsfrist: torsdag 19. januar.

Kost og servicesektoren:
Tid og sted: 26. januar kl. 19(-21) i FOA Århus.
Kursus nr. A09
Tilmeldingsfrist: mandag 23. januar.

Arbejdsmarkedspension
– hvad er det?
Vil du vide mere om din pension i PenSam? Under 
mødet vil vi bl.a. komme ind på disse emner:
• Pensionen er knyttet til dit arbejde
• Forsikringer i pensionen
 Sådan udbetales pensionen
 Skat og arbejdsmarkedspension
 Betydning for folkepensionen
 Obligatoriske, solidariske ordninger
 Hvis du skifter job

Tid og sted: 1. marts kl. 19 (-21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A04
Tilmeldingsfrist: mandag 20. februar.

Hvad laver vi i FOA Århus?
Kom og hør, hvad dit kontingent går til i FOA og meget 
andet..
Hvordan ser FOAs hverdag ud? Hvordan håndterer vi 
sager? Hvad er en overenskomst? Hvad er forskellen 
på en traditionel fagforening og en fagforretning/’gul’ 
forening?

Tid og sted: 10. maj kl. 19(-21) i FOA Århus.
Kursus nr. A05
Tilmeldingsfrist: torsdag 26. april.
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Stenomuseet
– rundvisning på Stenomuseet og Planetariet 
De kulturhistoriske samlinger i museet beskriver natur- 
og lægevidenskabens udvikling. 
Steno Museets udstillinger beskriver, hvordan viden-
skaben har fået en stadig mere fremtrædende rolle i 
vores kultur. Bl.a. viser de, at det gang på gang har 
været nødvendigt at ændre eller helt forkaste hævd-
vundne forestillinger om verdens indretning.
Du vil få en rundvisning i udstillingerne Videnskabens 
og medicinens historie og i Planetariet

Tid og sted: 29. marts kl. 19-ca.21 
Vi mødes på Steno Museet, C.F. Møllers Allé 2, 
Universistetsparken, bygn. 1100, 8000 Århus C.
Kursus nr. A20
Tilmeldingsfrist: torsdag 15. marts.

FOA Århus har indgået et samarbejde med Tjeneste-
mændenes Forsikring og kan derfor give dig et godt 
forsikringstilbud. 
Du behøver ikke være tjenestemand for at være kun-
de – dine børn kan også nyde godt af tilbuddet om 
at blive kunde, såfremt du er kunde. Du får straks de 
samme fordele som de eksisterende kunder. Admini-
strationsgebyret er næste det halve af andre forsik-
ringsselskaber. Tjenestemændenes Forsikring har 75 
års erfaring og kan tilbyde alle former for forsikringer til 
dig og din  familie.

For flere oplysninger: www.tjm-forsikring.dk 

Tag evt. din ægtefælle med og hør mere om de gode 
tilbud på følgende dage
Tirsdag 31. januar kl. 16.30 – kursus nr. A14
Torsdag 9. februar kl. 19.00 – kursus nr. A15
Mandag 27. februar kl. 16.30 – kursus nr. A16
Tirsdag 13. marts kl. 19.00 – kursus nr. A17
Torsdag 26. april kl. 16.30 – kursus nr. A18
Tirsdag 8. maj kl. 19.00 – kursus nr. A19

Alle møder varer højest 1 time og afholdes hos FOA 
Århus.

Tilmelding senest 1 uge før. Husk at oplyse, hvor man-
ge I kommer.

FOA Ungdom 
FOA Ungdoms landsmøde 2012
På FOA Ungdoms landsmøde vil du møde en masse 
unge FOA medlemmer, der alle er interesseret i at 
kæmpe for et bedre fællesskab.
Landsmødet afholdes 16.-18. marts 2012 på Hotel 
Quality i Middelfart.
Mødet er for alle medlemmer af FOA under 31 år. 
FOA betaler dit ophold, det eneste du selv skal 
 betale, er de sodavand eller øl, som du drikker om 
aftenen.

MEDLEMSARRANGEMENTER FORÅR 2012

Møder for seniorer (+52) om senior-
værdier, efterløn, jura og sundhed
Her har du som senior (+52) mulighed for at tilmelde 
dig en række temamøder, hvor der vil være en gen-
nemgående underviser, som vil få hjælp fra speciali-
ster fx en jurist, en sags behandler fra a-kassen og en 
sundhedsfaglig person.
Du kan vælge at tilmelde dig alle møderne eller dem, 
som du har primær interesse for. 
Bemærk, at vi også holder et møde om pension v/
PenSam (se side 10).

Senior livsværdier
– Hvad betyder mest for mig i mit liv? Hvor står jeg 
nu? Hvor vil jeg hen? Hvordan vil jeg handle?

Tid og sted: 21. feb. kl. 19(-21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A10
Tilmeldingsfrist: tirsdag 7. februar.

Jura
– En gennemgang af lovforhold – herunder  arve  forhold, 
testamente, formueordninger, samliv og gift/ugift.

Tid og sted: 7. marts kl. 19(-21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A11
Tilmeldingsfrist: onsdag 22. februar.

Sundhed
Hvad sker der med os, når vi bliver ældre? – helbred, 
sundhed og sygdom, blodtryk/blodsukker/kolesterol 
m.m. v/Hannelise Tøttrup, Århus  Universitetshospital.

Tid og sted: 19. marts kl. 19(-21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A12
Tilmeldingsfrist: mandag 5. marts.

Efterløn
– Information om efterløn v/FOA a-kasse. DIN job-
situation? DINE mål og planer?

Tid og sted: 12. april kl. 19(-21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A13
Tilmeldingsfrist: torsdag 29. marts.
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MEDLEMSARRANGEMENTER FORÅR 2012

Tivoli Friheden
Kom billigt i Tivoli Friheden i perioden april-september med FOA Århus. 
Hold øje med rabatkuponen i marts-udgaven af ’Nyt fra FOA Århus’.

Ladywalk
Mandag 21. 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
M-løbet afholdes af Aarhus 1900 14. juni 2012. 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.

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”.

Nyhed
2011

Fagforeningen
på arbejdspladsen
• Overenskomst
• Arbejdsmiljø
• Tavshedspligt
• Syge fravær
• Etik og moral

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

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

så vi i fællesskab kan aftale emne, tid og sted. 
Så laver vi et opslag, der orienterer om mødet.

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J
Tlf. 8936 6666

Du kan også finde
aktivitetsoversigten

på afdelingens 
hjemmeside

www.foa-aarhus.dk

FOA Kor
Koret starter op igen onsdag 11. januar kl. 19.00 – 
21.30 i sanglokalet på Gammelgårdsskolen, Carit 
Etlars Vej 31, Åbyhøj.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne. 
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidli-
gere erfaring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen  
til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr.  
86 14 97 18. For tilmelding brug tilmeldingskuponene 
i bladet.

Kursus nr. A21

Tilmeldingsfrist: 9. januar.

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:
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Du kan også finde
aktivitetsoversigten

på afdelingens 
hjemmeside

www.foa-aarhus.dk

IT for begyndere
Sæt flot op med Word og hold styr på dine fotos i Picasa
Drømmer du om, at kunne lave en flot indbydelse i Word og vil du 
gerne lære, hvordan du holder styr på dine familiebilleder i Picasa, så 
er dette kursus lige noget for dig!
Kurset er for dig, der er uden erfaring eller har meget lidt erfaring med 
brug af PC.
På kurset vil du få en kort introduktion til brugen af PC og Windows. Du 
lærer de mest grundlæggende funktioner i Word, og du vil efter kurset 
kunne bruge Word til opsætning af f.eks. breve, simple indbydelser 
eller en sang.
Derudover vil du lære at bruge billedbehandlingsprogrammet Picasa, 
så du f.eks. kan fjerne røde øjne, justere farver, sætte billederne ind 
i Word, holde styr på dine billeder i albums og udgive et Web-album 
med dine familiebilleder, så familie og venner kan se dem på nettet.
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.
På kurset bruger vi Windows XP, Office Word 2007 og Picasa 3.8.

Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger.

4 dags kursus 27/2-28/2 2012 og 5/3-6/3 2012 kl. 8.30-12.15 
Kursusnr. A30
5 mandage aftener 20/2 – 19/3 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A31

IT for let øvede
Bliv bedre til Word og lav dit eget billedshow med Photo Story
Word er et avanceret tekstbehandlingsprogram, og selv om du har en 
smule kendskab til Word i forvejen, så har du sikkert erfaret, at der er 
mange funktioner i programmet, som du ikke kender nok til. 
På dette kursus lærer du bl.a. at arbejde med formatering af tekst, 
typografier, tabeller, spalter og billeder i Word.
På kurset lærer du også at lave dit eget billedshow med programmet 
Photo Story 3. Måske har du en masse gode billeder fra familiefesten 
eller ferien og ved hjælp af Photo Story 3 kan du oprette spændende 
dias-fortællinger ved at tilføje panorerings- og zoomeffekter. Program-
met kan også optage lyd til billederne og føje titler og baggrundsmusik 
til fortællingen. Billedshowet kan brændes på en CD/DVD, så sæt dig 
sofaen og se showet på dit fjernsyn.
Kurset er for dig, der i forvejen har kendskab til brug af PC og Word, 
men gerne vil lære endnu mere.
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.
På kurset bruger vi Windows XP, Office Word 2007 og Photo Story 3.

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

4 dags kursus 12/3-13/3 2012 og 19/3-20/3 2012 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. A32
5 mandage aftener 16/4-21/5 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A33
NB: ingen undervisning i uge 20

Internet og e-mail
Sådan bruger du nettet
På dette kursus skal du lære at bruge internettet som et fantastisk 
arbejdsredskab og vidensbank. Du bliver introduceret til brugerfladen i 
Internet Explorer og du vil lære de grundlæggende regler for, hvordan 
du søger præcist for at finde de oplysninger, du har brug for. 
Kurset vil indeholde en masse praktiske øvelser, hvor du skal gå på 
nettet og f.eks. finde billige flyrejser, madopskrifter, og hvad der går i 
biografen næste weekend.
Internettet bruges mere og mere til nethandel og til kommunikation 
med bl.a. offentlige myndigheder. Vi kigger på Nem-ID og hvordan du 
handler på nettet.
Der bliver også tid til at vise dig, hvordan du opretter og bruger en 
Google-konto til bl.a. mail og kalender samt hvordan du sender og 
modtager mail, vedhæfter filer m.m.

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

3 onsdage aftener 14/3-28/3 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A34
3 dags kursus 16/4-17/4 2012 og 23/4 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A35

Excel for begyndere
Få styr på tallene – læg dit eget budget med Excel
Vil du gerne kunne lave dit eget budget over husholdningen, ejendom-
men, kørselsforbruget eller har du bare i det hele taget lyst til at få styr 
på tallene? 
Så er dette begynderkursus i Excel noget for dig.
Med små øvelser bliver du introduceret til de grundlæggende funk-
tioner i Excel med bl.a. formler og diagrammer, så du efter kurset vil 
kunne opstille regnskab, budget, lister og diagrammer.
På kurset bruger vi Windows XP og Office Excel 2007 

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

3 dags kursus 21/5-22/5 2012 og 29/5 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A36
3 onsdage aftener 11/4-25/4 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A37

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

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

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

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

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

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

2 onsdage aftener 30/5 og 6/6 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A38
2 dags kursus 30/4-7/5 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A39

IT-kurser
afholdes hos 

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J
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MA-REN

Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsam-
ling i klubben MA-REN
Mandag den 20. februar 2012 kl. 16.00
i Annekset hos FOA Århus, Christian 
X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Forslag til behandling på generalfor-
samlingen skal ifølge lovene være 
formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen, den 12. februar 
2012.
Forslag til kandidater til valg på ge-
neralforsamlingen skal ifølge lovene 
være formanden i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen, 
6. februar 2012.
Formand Birthe Lahn, 
Søren Frichs Vej 105, 8230 Åbyhøj 
mail lahn@aarhus.dk.
Klubbens regnskab kan hentes 1 uge 
før generalforsamlingen hos 
Kasserer Grethe Brøndum, Kirke-
toften 8, 1. sal, 8260 Viby J onsdag 
15-2-2012

Der afholdes banko efter general-
forsamlingen, der er mange gode 
præmier, så mød op.

Der ønskes tilmelding senest torsdag 
den 9. februar 2012 på mail.lahn@
aarhus.dk på grund af traktement. 
(traktement er 2 stk. smørrebrød + 1 
øl/vand) 

Faggruppeklubben 
Social og sundheds- 
hjælpere og Hjemmehjælpere 

Temamøder
Tirsdag den 17. januar 2012
Uddannelsesstrategi for praktikvejle-
dere og TR 
Onsdag den 8. februar 2012
Rehabilitering v. Mads Gammelmark - 
den 8. februar 2012
For nærmere information og tilmel-
ding, kan ske via klubbens hjemme-
side: www.socialogsundhedshjaelper-
klubben-aarhus.dk

Ordinær generalforsamling 
torsdag den 23. februar 2012 klokken 
18.00 i kantinen
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 
8260 Viby J
Dagsorden og opstillingsliste kan ses 
på www.socialogsundhedshjaelper-
klubben-aarhus.dk
Ifølge lovene skal kandidatforslag til 
faggruppeklubbestyrelsen indsendes 
skriftlig til faggruppeklubben, Christi-
ans X’s vej 56 - 58, 8260 Viby J., 
senest torsdag den 9. februar 2012
Indkomne forslag skal være Faggrup-
peklubben i hænde 
torsdag den 16. februar 2012
Tilmelding til generalforsamlingen af 
hensyn til traktementet, senest den 
16. februar 2012 til Faggruppeklub-
ben på telefon 46 97 32 22 i klubbens 
åbningstid mandag til torsdag klokken 
12-15 eller via klubbens hjemmeside: 
www.socialogsundhedshjaelperklub-
ben-aarhus.dk

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.

Handicaphjælpernes  
Faggruppeklub

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2012 kl. 18.30
Hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-
58, 8260 Viby J
Tilmelding til 20 26 51 54 eller på e-
mail: postmaster@handicaphjaelper-
aarhus.dk senest den 7. marts 2012.
Punkter til dagsorden og kandidater 
til valg skal indsendes senest den 29. 
februar på ovenstående kontaktoplys-
ninger. Dagsorden og opstillingsliste 
kan ses på 
www.handicaphjaelper-aarhus.dk fra 
den 1. marts.
Der vil under generalforsamlingen 
blive budt på et måltid inkl. drik-
kevarer.

Klubberne

Møde i netværksgruppen
Onsdag den 11. januar kl. 13.00-15.30
Hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-
58, 8260 Viby J
Tilmelding til 20 26 51 54 eller på 
e-mail: postkaster@handicaphjaelper-
aarhus.dk senest den 10. januar 2012. 

Sygehjælpernes 
Brancheklub 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 17.00
Hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-
58, 8260 Viby J
Tilmeldingsfrist til spisning: Fredag 
den 2. marts 2012
Kandidatforslag til bestyrelsesposter 
indsendes til brancheklubben senest 
28 dage før generalforsamlingen. 
Indkomne forslag skal være branche-
klubben i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Generalforsam-
lingen afvikles i henhold til branche-
klubbens love.  

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

På kurset lærer du bl.a.:
•  Hvordan opretter du en profil i Facebook?
•  Hvordan finder du dine gamle klassekammerater eller kollegaer?
•  Hvordan sender du beskeder og chatter?
•  Hvordan sikrer du dit privatliv?
•  Hvordan søger jeg på YouTube?
•  Hvordan uploader jeg min egen video?

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

2 dags kursus 26/3-27/3 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A40
2 onsdage aftener 9/5 og 23/5 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A41
Ingen undervisning i uge 20

Photo Story 3
På kurset lærer du også at lave dit eget billedshow med program-
met Photo Story 3. Måske har du en masse gode billeder fra fami-
liefesten eller ferien og ved hjælp af Photo Story 3 kan du oprette 
spændende dias-fortællinger ved at tilføje panorerings- og zoomef-
fekter. Programmet kan også optage lyd til billederne og føje titler og 
baggrundsmusik til fortællingen. Billedshowet kan brændes på en CD/
DVD, så sæt dig sofaen og se showet på dit fjernsyn.
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

1 onsdag aften 22/2 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A42

Picasa
Derudover vil du lære at bruge billedbehandlingsprogrammet Picasa, 
så du f.eks. kan fjerne røde øjne, justere farver, sætte billederne ind 
i Word, holde styr på dine billeder i albums og udgive et Web-album 
med dine familiebilleder, så familie og venner kan se dem på nettet.
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

1 onsdag aften 7/3 2012 kl. 18.45-21.45
Kursusnr. A43

MØDE
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Spektrum kl. 13.00 og kører sammen 
derfra. Hvis du vil køre, vil vi gerne 
vide det. Der skal betales 20 kr. til 
den, der kører. Pris for kaffe er 35 kr. 
pr. person.
Tid: Torsdag den 8. marts kl. 14.00
Sted: Gigtsanatoriet Højbjerg, 
Egernvej 5
Tilmelding: Senest den 5. marts til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

FOA Århus Seniorklub

Tilmelding til klubarrangementer (på 
grund af forplejning) kan ske senest 
en uge før arrangementet til Birgit 
Østergaard på tlf. 86 11 50 86 eller
20 42 93 63.

Nytårskur
Nytårskur med ”Den syngende 
slagter”
Tid: Tirsdag den 3. januar kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Børneliv
Tre søstre fortæller sammen med de-
res mor om at være en musik-familie. 
Der vil blive sunget og spillet musik. 
Tid: Tirsdag den 17. januar kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Bankospil
1 plade koster 12 kr. – 3 plader koster 
30 kr.
Tid: Tirsdag den 7. februar kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Smykkeudstilling
Værkstedet, Østergade 40 kommer 
og viser deres egne smykker i alt fra 
glas til sølv
Tid: Tirsdag den 21. februar kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Foredrag
Om Bernhardt Jensen ”Alle tiders 
århusianer”
Tid: Tirsdag den 6. marts kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

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

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Kan kopieres

Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement. 

BEMÆRK: Ved de fleste klubarrangementer er der angivet telefonnr. og email, 
som man skal bruge ved tilmelding. Til disse klubarrangementer kan man altså 
ikke bruge denne kupon.

Tilmelding

Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum 
Social- og sundhedssektoren:
14. oktober 2011:  Social- og sundhedshjælper Britta Hjort Kristensen, 

Lokalcenter Trøjborg 
 1. november 2011:  Hjemmehjælper Jette Jensen,  Stenslundcentret  
11. november 2011:  Pædagogisk konsulent Annie Lehim Laursen, Magi-

stratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse 
17. november 2011:  Portør, Frank Præst Hansen ÅUH, Midtbyen

Kost- og servicesektoren:
22. december 2011:  Husassistent Tove Kirsten Elverkjær, Engsøgård  

Teknik- og servicesektoren:
29. oktober 2011:  Buschauffør Abdullah Hasab Kadir, Busselskabet, 

Århus Sporveje 
18. november 2011:  Buschauffør Jens Erik Jakobsen, Busselskabet, 

Århus Sporveje 
9. december 2011:  Buschauffør Jesper Ballsgaard Rasmussen, 

Århus Sporveje

Pædagogisk Sektor:
 1. december 2011:  Pædagogmedhjælper Birgit Reiffenstein,  

Dagtilbud Tilst 
 9. december 2011:  Dagplejer Susanne Christensen,  Dagtilbud 804 
  
40 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
 1. november 2011:  Social- og sundhedsassistent Jonna Birthe Lade-

foged, ÅUH Risskov 
 1. november 2011:  Sygehjælper Jannie H. Olesen, ÅUH Midtbyen
 1. november 2011:  Plejer Astrid Birgitte Pedersen, ÅUH Risskov 
 1. november 2011:  Plejer Flemming Petersen, ÅUH Risskov 

Kost- og servicesektoren:
 1. december 2011:  Serviceassistent Anne Grethe Jensen,  

ÅUH, Midtbyen 

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

Efterlønnere og pensionister

Odder 
FOA Efterløns- og pensionistklub

Hyggedag med sang
Tid: Torsdag den 12. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 10. januar til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Nytårskoncert
Det foregår som det ”plejer” med 
spisning og koncert
Tid: Fredag den 20. januar 2012 kl. 
17.30
Sted: Spektrum
Pris: 350 kr. for medlemmer og 375 
kr. for ledsager
Tilmelding: Så hurtigt som muligt, da 
der er rift om pladserne. Ring til Rita 
Pedersen på tlf. 2369 6630

”De tre fra Saxild”
HK senior inviterer os til at høre ”De 
tre fra Saxild”
Tid: Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Sted: Kirkecentret
Tilmelding: Senest den 3. februar til 
Henning Sandberg tlf. 86544402 mel-
lem 18.00 og 19.00

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne
Tid: Torsdag den 9. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 7. februar til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Besøg
Vi får besøg af bedemand Henrik 
Riising
Tid: Torsdag den 23. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 21. februar til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Gigtsanatoriet Højbjerg
Her skal vi besøge Centret for 
sundhed og træning. Vi mødes ved 

FOA Århus 
ønsker alle sine 

medlemmer 
et godt nytår
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ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67 
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

Akut-telefon uden for normal åbningstid:
25 15 53 60

FOA på Samsø 
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned: 
10.30-12.00 og 13.00-16.00

Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: sosuhj_aarhus@live.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Mandag-torsdag: 12.00-15.00

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
Preben Sørensen, tlf. 25 30 42 47
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

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

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

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

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

Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, Olof  Palmes Allé 35
8200 Århus N • Tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-13.00

FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 77 89 32 81
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.

Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: bm013@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale

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

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

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

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

KLUBBER

FOA ÅRHUS


