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Arbejdstilbud – ikke arbejdsudbud
Mange af regeringens initiativer, for eksempel de grundstødte trepartsforhandlinger
og skattereformen, handler om at øge det såkaldte arbejdsudbud, altså mængden af
arbejdskraft. Dette fokus er besynderligt, for der er som bekendt ikke mangel på
arbejdskraft, men derimod mangel på arbejde. Og derfor ville et mere naturligt fokus
være, hvordan vi får skabt flere arbejdstilbud, flere arbejdspladser.
Regeringens fokus bliver ekstra besynderligt, fordi regeringen har mere end svært
ved at forsvare eller blot forklare det. Årsagen er måske, at den reelle begrundelse
for et større arbejdsudbud er så træls, at ingen tør give den: Arbejdsudbuddet skal
øges, fordi det vil øge arbejdsløsheden og kampen om jobbene, så lønningerne falder.
Den begrundelse er ikke bare træls, fordi levestandarden for almindelige mennesker så vil falde. Den er også træls, fordi intet tyder på, at lavere lønninger vil skabe
økonomisk vækst. En lavere levestandard vil nemlig mindske efterspørgslen efter
varer og tjenesteydelser i Danmark. Samtidig vil den bidrage til lønkonkurrencen på
verdensplan, hvor magthavere i alle lande i forvejen prøver at presse lønningerne, og
hvor efterspørgslen også er lav.
Desuden mindsker lavere lønninger produktiviteten, fordi virksomhederne er mindre motiverede til at købe ny arbejdskraftbesparende teknologi, hvis arbejdskraften
er billig. Lavere lønninger mindsker altså effektiviteten og efterspørgslen efter maskiner og anden teknologi.
Erfaringerne viser da også, at stort arbejdsudbud ikke skaber vækst, når der ikke er
efterspørgsel efter arbejdskraften. Da arbejdsløsheden voksede midt i 70erne skabte
det ikke ny vækst, men var begyndelsen på tyve års massearbejdsløshed.

En ny dagsorden
Derfor bør en samlet fagbevægelse på banen og sikre, at arbejdstilbud og ikke arbejdsudbud bliver placeret højest på den offentlige dagsorden. Fokus bør være på at
øge efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser, så flere kan få et job. Her er et par
bud på, hvordan det kan ske:
Vi skal væk fra en tankegang som siger, at den private sektor altid får samfundshjulene til at dreje, mens den offentlige sektor blot nasser på den private; som om en
privatansat frisørs arbejdsindsats er vigtigere for samfundet, end en offentligt ansats
der sikrer, at strømforsyningen virker.
Og en velfungerende offentlig sektor som den danske skal jo ikke nødvendigvis holde
sig inden for landets grænser. Et eksempel er det statsejede energiselskab DONG
Energy, som dominerer verdensmarkedet, når det gælder opførsel og drift af havvindmølleparker. Den offentlige sektor har på mange områder en stor viden, som
bør bruges til at skabe arbejdspladser, også gerne offentlige industri-arbejdspladser.
Et andet vækstinitiativ kunne være at investere massivt i en bedre infrastruktur. Kollektiv trafik er blevet udsultet gennem mange år, og det danske jernbanenet er for
eksempel både gammelt og nedslidt.
Og så bør vi sikre, at de private virksomheder investerer mere, så de ikke fortsat halter efter den offentlige sektor, når det gælder produktivitetsforbedringer. Virksomhederne har 100 % skattefradrag, når det gælder investeringer i produktionsudstyr, men
da skiftende regeringer løbende har sænket selskabskatten, så motiverer den ikke
længere så meget til investeringer. Derfor bør folketinget hæve selskabsskatten; det
vil også forstærke effekten af et regeringsforslag, som midlertidigt vil hæve fradraget
for investeringer til over 100 %.
Dette er bare nogle forslag, og der er naturligvis langt flere muligheder, som vi i
fagbevægelsen bør udvikle og præsentere. Lad os sætte fokus på at skabe flere arbejdstilbud.
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Ny overenskomst

FAG B L A D E T F OA Å R H U S
Ansvarshavende redaktør: Kirsten Normann Andersen

FOA skal forhandle overenskomster næste år, og medlemsdebatten om kravene er i gang.

Oplag: 11.500
Grafisk produktion: Huset Venture • Stavtrupvej 34
8260 Viby J • Tlf. 86 28 35 55
Næste blad
Deadline: torsdag den 9. august 2012
Udgivelsesdato: torsdag den 6. september 2012
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S E K TO R E R N E S FAG G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter plejehjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere,
opsynsassistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

Hjælper børn med handicap i skole

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

Ved generalforsamlingen i FOA
Århus blev der samlet ind blandt
deltagerne og pengene går til et
solidaritetsprojekt i Bolivia

Social- og sundhedssektoren:
beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere,
neurofysiologiassistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejdsledere,
portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundheds
hjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter,
værkstedsassistenter, mammografiassistenter
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Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere,
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhus
betjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører,
færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere,
plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske service
ledere

FOA Århus
ønsker alle
medlemmer
en god sommer
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Udlicitering er den politiske pris
Ingen forbedringer i sigte

Af Peter Justesen

Det er en dødssejler, når Århus
Kommune fortsætter med at
udlicitere. Erfaringerne viser
nemlig, at udlicitering skaber
dårligere service på bekostning
af overskud til firmaerne, og
særligt på de bløde velfærdsområder mangler der dokumentation for gevinsterne.
Der var store ord om teknologi, innovation
og styrkelse af fagligheden da rådmand Dorthe Laustsen meddelte, at Lokalcenter Bøgeskovhus fra 2013 efter planen skal drives af
private aktører.
Ideen er at høste erfaringer, der efterfølgende angiveligt skal spredes til andre lokalcentre. Dorthe Laustsen mener blandt andet,
at ”ny teknologi, en anden form for service
eller måske et nyt koncept, der har en bestemt
filosofi eller tilgang til alderdommen” fremover kan bruges på andre lokalcentre i Århus
Kommune.
Problemet er bare, at der i høj grad mangler
dokumentation for, at udlicitering af børne-,
unge- og ældreområderne giver forbedringer
og besparelser.
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På AKF (Anvendt KommunalForskning) gennemførte forsker Ole Helby Petersen i perioden 2010-2011 den hidtil største undersøgelse om effekterne af udlicitering af offentlige
opgaver. Konklusionen er ikke entydig, men
de fleste resultater peger på, at besparelserne
ikke er dokumenteret.
– Konklusionen er, at de dokumenterede
økonomiske effekter generelt er mindre, end
det ofte fremstilles i debatten om udlicitering.
Særligt på de bløde velfærdsområder, som fx
ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelse, mangler der dokumentation for
gevinster ved at inddrage private aktører. Her
er der ikke belæg for at sige, at udlicitering generelt giver bedre eller billigere serviceydelser
for skattekronerne, siger forsker Ole Helby
Petersen, der står bag rapporten, i en pressemeddelelse.

Det er en dødssejler,
når Århus Kommune
fortsætter med at udlicitere.

På de tekniske områder som veje, affald,
vandforsyning og rengøring på eksempelvis
hospitaler viser analyserne, at der kun er små
besparelsesgevinster ved udlicitering, men
forskerne understreger, at der gennemgående
mangler grundig belysning af kvaliteten efter
udlicitering, og at de små besparelser hurtigt
kan vise sig at være dårligt tjente, hvis servicen
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i virkeligheden falder. Desuden skal kommunerne ofte bruge mange penge på kontrol af
de leverede produkter, og omkostningerne
til det er heller ikke medregnet i de rapporter, der udgør grundlaget for den forskning,
som AKF har lavet, og derfor tager Ole Helby
Petersen og hans kollegaer forbehold for de
besparelser, som kommunerne har indrapporteret.

Medarbejdernes vilkår forringes
I Århus har kommunen i flere år udliciteret
mange forskellige områder. Det udendørs pedelarbejde på plejehjemmene blev udliciteret
i 2009, så opgaver som saltning og græsslåning
blev overladt til private firmaer. Det førte ikke
til besparelser, tværtimod blev udgifterne større. Transport af bøger mellem bibliotekerne
blev efter en udbudsrunde til 350.000 kr. i
2009 overladt til firmaet Cargo Flex. Men aftalen holdt kun en måned, fordi en opmærksom tillidsrepræsentantsuppleant fra FOA
Århus gjorde Cargo Flex og Århus Kommune
opmærksomme på, at firmaets biler var for
små, og at Cargo Flex derfor ikke kunne leve
op til udbudsbetingelsernes effektivitetskrav.
De små biler betød også, at arbejdsmiljøloven
ikke kunne overholdes, når bogkasser skulle
stables. Tillidsrepræsentantsuppleanten havde
måske ret, for kort efter meddelte Cargo Flex
Århus Kommune, at firmaet ikke ønskede at
forsætte med kørselsopgaven. I Randers har
kommunen netop opgivet udlicitering af Kristrup Plejecenter. Kravet fra kommunen var,
at driften skulle være 800.000 kr. billigere om
året, uden at kvaliteten skulle sænkes, men ingen af de to interesserede firmaer indsendte
bud på driften af plejecentret. Måske var det
for besværligt, når kvaliteten skulle bibeholdes. Det mener Jan Nonboe, formand for
Teknik- og Servicesektoren fra FOA Århus.
– Eksemplerne fra Randers og Århus viser
ganske klart, at der ikke er nogen besparelser
ved at udlicitere. Det er indlysende, at der
ikke kan spares penge, når virksomhederne
også skal tjene penge. Den eneste mulighed er
så at sænke på standarderne og kvaliteten, og
alle erfaringer viser da også, at det sker lige så
snart opgaverne flyttes over til de private virksomheder. De fleste udliciteringer tager nemlig ikke højde for alt det arbejde, der ikke er
beskrevet i de daglige rutiner. Derfor kommer
der altid ekstra regninger, når der skal udføres
opgaver, der ikke er medtaget i udliciteringen.
Desuden er omkostninger til kontrol af de
udliciterede opgaver næsten aldrig medregnet
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i de forventede ”besparelser”, og derfor har
vi endnu ikke set udliciteringer, der har været
hverken en besparelse for det offentlige eller
gode for medarbejderne, siger Jan Nonboe og
fortsætter:
– I stedet burde kommunen kigge ind
ad. Vi mener, at der er mange muligheder
for rationaliseringer i toppen. Eksempelvis
opererer Århus Kommune med fem ledelseslag, hvor vi mener, at erfaringerne viser,
at der ikke behøves mere end tre lag for at
få organisationen til at fungere. I Sundhed
og Omsorg har rådmand Dorthe Laustsen,
en kommunikationschef med 25 ansatte, en
økonomi- og personalechef med 125 ansatte,
en omsorg- og udviklingschef med 31 ansatte
og en sundheds- og velfærdschef med 27
ansatte. De fire chefer og Dorthe Laustsens
ansatte varetager ofte samme type arbejde,
og der kunne sagtens effektiviseres, hvis der
ellers var vilje til det. Det samme gør sig gældende på tværs af magistraterne, hvor mange
af rådmændene har de samme typer chefer
ansat, der så igen har hundredevis af mellemledere, akademikere og andre ansatte, og vi
taler altså stadig kun om personalet, der administrerer og kontrollerer andres arbejde,
siger Jan Nonboe.
Historierne om konsekvenserne af udlicitering er mange, og rapporten fra AKF viser da
også, at udlicitering har tendens til at påvirke
medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår negativt.
Højere arbejdstempo, lavere jobtilfredshed,
usikkerhed, stress og udbrændthed er nogle
af minussiderne i de udenlandske undersøgelser, og mange af de danske analyser peger på,
at jobtilfredsheden er faldende blandt udliciterede medarbejdere.
– Internationalt set er det ret veldokumenteret, at udlicitering kan føre til dårligere trivsel og ringere arbejdsvilkår. Undersøgelserne
tyder på, at medarbejderne i Danmark er stillet bedre, men også her er det dokumenteret, at medarbejdertilfredsheden generelt
er faldende. Dette forhold burde i
højere grad tages med, når vi
diskuterer de samlede
fordele og ulemper ved
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udlicitering, siger forsker Ole Helby Petersen fra AKF.

Den politiske studehandel
Når Århus Kommune med Dorthe Laustsen
i spidsen alligevel ønsker at udliciterer Lokalcenter Bøgeskovhus, så er det ifølge FOA
Århus’ formand Kirsten Normann Andersen
nærmere et udslag af en politisk studehandel
end forventningen om bedre drift til billigere
penge. I pressemeddelelsen skriver rådmanden da også, at ”ideen om et offentligt-privat
samarbejde udspringer af budgettet for 2012”,
og helgarderer sig over for sit politiske bagland ved at skrive, at ”der ikke skal profitmaksimeres på de ældres bekostning”. Men
hele projektet er på forhånd nærmest dømt
til at mislykkedes. Der er nemlig i indstillin-

Hele forløbet omkring udliciteringen
er jo indlysende et politisk kompromis,
som Dorthe Laustsen forsøger at skjule
bag pæne ord.

gen ikke taget højde for særlig meget. Århus
Kommune skriver, at der skal findes et plejehjem, der skal ”være attraktivt for tilbudsgiver”. Dette kan skyldes, at Århus Kommune
på forhånd er klar over, at ingen firmaer vil
give tilbud på de betingelser, som den offentlige ældrepleje generelt er underlagt i Århus.
Ligesom eksemplet fra Randers. Der er heller
ikke opstillet noget egentligt budget, hverken
for enkelt ydelser eller for totalydelsen, og
det økonomiske grundlag er meget
uigennemskueligt, og derfor
tror FOA Århus ikke, at
udliciteringen
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bliver som forventet, hvis den da overhovedet bliver gennemført mener formand for
FOA Århus Kirsten Normann Andersen.
– Hele forløbet omkring udliciteringen er
jo indlysende et politisk kompromis, som
Dorthe Laustsen forsøger at skjule bag pæne
ord. Hun pakker en sjusket indstilling ind,
og prøver endda at argumentere for, at flere
undersøgelser viser, at offentligt-privat samarbejde kan være en god forretning. Men vi
har endnu ikke hørt, hvor de undersøgelser
er lavet – det kan ingen på rådhuset svare på.
Og vi har heller ikke fået svar på de økonomiske og faglige spørgsmål, vi har stillet til
projektet, og jeg håber, at Dorthe Laustsen og
embedsmændene tænker sig godt om, før de
kaster sig hovedkulds ud i dette projekt, der
nærmest skriger på problemer, siger Kirsten
Normann Andersen.
Ifølge kommunen skal projektet begynde i
løbet af sommeren eller efteråret 2013, og skal
vare minimum fire år, hvis planerne gennemføres. Hele ideen bygger på et politisk kompromis, hvor forligsparterne i forhandlingerne
op til budget 2012 blev enige om, at ”afprøve
mulighederne for et fagligt, teknologisk og økonomisk offentlig-privat samarbejde i plejesektoren for en beløbsramme på 20-25 mio kr.”.
Se både indstillingen fra Århus Kommune
og høringssvaret på FOA Århus´ hjemmeside
www.foa-aarhus.dk. Her kan du også under
”Opslagstavlen” se bogen ”Værd at vide om
konkurrenceudsættelse og udbud”.
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Hvad skal den nye
overenskomst indeholde
Af Anders Schou

FOA skal forhandle overenskomster næste år, og medlemsdebatten om kravene er i
gang.
Allerede på forårets generalforsamling diskuterede medlemmerne overenskomstforhandlingerne, og på den baggrund
giver afdelingsformand Kirsten
Normann Andersen sine bud på
nogle vigtige krav.

Lønstigninger i kroner og ikke procenter, frit
valg af pensionsordning samt et nej til sundhedsordninger. Sådan opsummerer FOA
Århus’ formand Kirsten Normann Andersen nogle vigtige krav til de offentligt ansattes
overenskomstforhandlinger i 2013.
– Kravet om kroner i stedet for procenter
handler om få en lønudvikling, der skaber
mere lighed og ikke større ulighed, siger Kirsten Normann Andersen.
Hun forklarer, at en lønstigning på 2%
giver beskedne 400 kr. mere om måneden,
hvis en offentlig ansat har en månedsløn på
20.000 kr., mens en offentlig chef vil få hele
1200 kr., hvis han i udgangspunktet tjener
60.000 kr.
Ved den næste overenskomst vil chefens
udgangspunkt altså være vokset væsentligt
mere end den lavtlønnedes. Så hvis de offentligt ansatte igen får 2 %, vil chefen derfor
denne gang få 1224 kr. mere, mens den lavtlønnede vil få 408 kr., og på den måde betyder lønstigninger i procent, at lønforskellene
hele tiden bliver større.

?

– Denne udvikling har stået på i mange år,
og FOAs faggrupper er blandt de helt store
tabere, så det skal vi have lavet om på nu, mener Kirsten Norman Andersen.
Hun peger på, at det har den modsatte effekt, hvis alle offentligt ansatte stiger med det
samme kronebeløb. Her vil de lavestlønnede
opleve, at de procentvis stiger mest, og derfor
mindsker den type lønstigninger uligheden.

Frit valg af pensionsordning
Et andet vigtigt krav for Kirsten Normann
Andersen er, at lønmodtagerne fremover frit
skal kunne vælge i hvilket pensionsselskab,
de vil placere indbetalingerne til deres arbejdsmarkedspensioner.
– Nogle faggrupper er meget utilfredse
med PenSam, og på nogle områder med fællesoverenskomst mister vi medlemmer, som
skifter fagforening, fordi de vil skifte pensionsselskab, siger Kirsten Normann Andersen, som mener, at koblingen mellem pensionskasse og fagforening er urimelig.
– Det er grotesk, hvis medlemmer forlader
FOA, selvom de er glade for deres fagforening, blot fordi de ønsker et nyt pensionsselskab, erklærer hun.
FOA Århus formanden mener også, at det
nuværende system skaber en situation, hvor
de forskellige lønmodtagergrupper hver for
sig kun er solidariske med sig selv. Og at det
fører til ulighed.
– Det betyder for eksempel, at grupper af
lønmodtagere må skære i alderspensionerne, hvis de har mange nedslidte kollegaer,
som de vil give sociale pensioner, forklarer
Kirsten Normann Andersen, som vurderer,
at den slags forskelle vil udjævne sig, hvis
lønmodtagerne frit kan vælge pensionsselskab.

Ingen sundhedsordninger
Kirsten Normann Andersen har også et negativt krav, altså noget hun gerne vil undgå i
de nye overenskomster, og det er sundhedsordninger. Baggrunden er, at en af FOAs nye
overenskomster på det private område, DIoverenskomsten på SOSU-området, inde
holder en sundhedsordning.
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– Den type ordninger betyder reelt, at
medlemmerne via overenskomsten skal betale for sundhedsydelser, som det offentlige
burde tilbyde alle borgere, der har brug for
dem, siger Kirsten Normann Andersen.
Hun mener, at lønmodtagerne således skal
betale for ydelser, som de allerede engang har
betalt over skatten. Derudover skaber sundhedsordninger et skel mellem de, der har en
ordning, og alle andre, f.eks. arbejdsløse.
– Sundhedsordninger vil øge uligheden i
sundhed mellem arbejdsløse FOA-medlemmer, og FOA-medlemmer der er i arbejde,
vurderer Kirsten Normann Andesen.

Kr.

Medlemsdebat
FOA Århus-medlemmerne har gode muligheder for at få indflydelse på overenskomstkravene, og afdelingen opfordrer alle til at
give deres bud på, hvad den ny overenskomst
skal indeholde og ikke mindst, hvad der er
de vigtigste krav.
I FOA Århus begyndte debatten om de
nye overenskomster allerede på afdelingsgeneralforsamlingen, der blev holdt i foråret, og
den fortsatte på et tillidsmandsmøde 15. juni
og et medlemsmøde 21. juni.
Debatten om de nye overenskomster
kan nu køre hen over sommeren, og et nyt
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tillidsrepræsentantmøde samler op på overenskomstkravene d. 23. august. FOA Århusmedlemmer kan altså henvende sig til deres
tillidsrepræsentanter, hvis de har input til debatten. Efter tillidsrepræsentantmødet diskuterer FOA Århus’ bestyrelse, hvilke krav afdelingen mener, at forbundet skal prioritere
under overenskomstforhandlingerne i 2013.
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– Jeg håber, at mange forholder sig til de
nye overenskomster, for jo mere FOAs krav
bygger på medlemmernes ønsker, jo større
er muligheden for, at vi får nogle gode overenskomster, understreger Kirsten Normann
Andersen.
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Medlemmerne i FOA hjælper
børn med handicap i skole
Ved generalforsamlingen i FOA Århus blev
der samlet ind blandt deltagerne og pengene
går til et solidaritetsprojekt i Bolivia som udføres i et samarbejde mellem International
Børnesolidaritet og en boliviansk organisation – CEINDES.

Solidaritetsprojekt
skal hjælpe børn i skole
Formålet med projektet er, at flere børn med
et handicap skal i skole. Det sker ved konkret
hjælp til de enkelte børn, og ved at synliggøre
problemet og stille krav om en rummelig
skole med plads til alle børn.
I projektet bliver der arbejdet med teater
hvor handicappede og ikke-handicappede
børn arbejder sammen. De finder sammen
ud af, hvad problemet er, og hvordan de kan
vise det. De mødes 15 gange og udvikler og
øver stykket.
Teatret bliver vist i skoler og festivaler.
Publikum inviteres til at kommentere stykket
og komme med ideer og løsningsforslag. På
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den måde startes en dialog om, hvad skolen
og samfundet kan gøre for at give plads til
alle.
Projektet vil arbejde målrettet med 6
skoler, der har de fysiske muligheder for at
rumme børn med et handicap. De vil forsøge
at påvirke ledelse, lærere, elever og forældre
til at give plads, og de vil give råd og ideer til,
hvordan det kan lade sig gøre. De har kontakt til familier med handicappede børn og
vil hjælpe disse børn ind i de skoler, der har
mulighed for at rumme børnene.
På International Børnesolidaritets hjemmeside: ibssol.dk kan du læse mere om projektet og følge med i resultatet af indsamlingen.

A R B E J D E

8

Baggrund
I Bolivia er det ingen selvfølge at gå i
skole. 94% af de børn, der lever med
et handicap, kommer ikke i skole.
Årsagen er manglende ressourcer
– hos skolerne og familierne. Det vil
organisationen CEINDES i Bolivia og
International Børnesolidaritet gerne
gøre noget ved.
Bolivia er et fattigt land, og når en
familie får et barn med et handicap,
opleves det som en straf fra Gud. Det
er en skændsel for familien, og disse
børn duer ikke til noget. De bliver
gemt af vejen, sidder i et hjørne og
skal være til mindst muligt besvær.
Hverken familien eller samfundet vil
vide af dem. De er isolerede og har
svært ved at forsvare sig og mange
er udsat for misrøgt, vold og overgreb. En forsvindende lille del går i
skole og deltager i samfundet.
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Medlemsarrangementer
efterår 2012
Velkommen til et aktivt andet halvår 2012
med bl.a. et nyt IT kursus
På de næste sider finder du en række af afdelingens aktiviteter for
andet halvår 2012.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens hjemmeside
www.foa-aarhus.dk.
Bemærk, at vi kan tilbyder et nyt IT kurser om ’Lav din egen hjemmeside’. Herudover kan vi bl.a. tilbyde et kursus i Mindfulness, en
biograftur og en aften om ’positiv psykologi på jobbet’.
Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslagstavlen på din
arbejdsplads eller på hjemmesiden.
God fornøjelse!

Overraskelse på vej!

Hold godt øje med næste nummer af Fagbladet FOA Århus,
hvor vi vil afsløre et nyt stort medlemsarrangement.
Aftalen om arrangementet er ikke faldet på plads,
og derfor kan vi først i september nummeret fortælle,
hvilken spændende oplevelse, der venter FOA Århus medlemmerne.
Men du kan godt begynde at glæde dig....

Positiv psykologi på jobbet – arbejdsglæde
– ved proceskonsulent Lene Ørnstrøm
Hver eneste dag på jobbet er du med til at gøre verden bedre! – Desværre er vi ofte alt for optagede af at lægge mærke til småfejl og mangler
i stedet for at se på det, der virker. Vi skal arbejde med at identificere succeser. Du vil få inspiration til, hvordan du kan gøre din arbejdsdag mere
meningsfuld og mere positiv. Positiv psykologi giver større arbejdsglæde,
bedre relationer og mindre stress.
Dette er ikke blot et foredrag – du vil også blive inddraget, og være med
til at finde værdier og løsninger.
Udbyttet af aftenen vil du kunne bruge i dit arbejdsliv,
men også i dit liv, derhjemme.

SMSnyheder
FOA Århus har
en SMS-service,
som orienterer dig om
nyheder og vigtige arrangementer. Send en SMS med
teksten foaaarhus til 1919.
Så er du tilmeldt.
Hvis du vil afmeldes, skriver
du foaaarhus stop – og beskeden sendes igen til 1919.

Tilmelding side 14 og
på afdelingens hjemmeside
www.foa-aarhus.dk

Mandag 29. oktober 2012
kl. 19- ca. 21.30
hos FOA Århus.
Kursus nr. 46
Tilmeldingsfrist:
fredag 12. oktober
– tilmelding efter
’først til mølle princippet’.
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MEDLEMSARRANGEMENTER EFTERÅR 2012

FOA Cinema

Kursus i Mindfulness – 3 aftener

’Biutiful’
– instruktør Alejandro Gonzáles Iñárritu.
Filmanmeldt af ’Filmland’ P1
(topkarakter):
På mange måder er ’Biutiful’ alt, alt for
meget på én gang. Den er historien om
en far, der har kræft og som ihærdigt
forsøger at få verden omkring ham til at
hænge sammen, den er historien om at
være far, den er historien om bagsiden
af en storby, hvor folk fra verdens fattige
egne lever en skjult tilværelse under jorden, den er historien om de døde, der
lever videre ved siden af os, og den er
historien om verdens grimhed og den
er historien om verdens skønhed midt i
dens grimhed.

– ved socialrådgiver/psykoterapeut
Maja Frahm Oue
Træning i indre ro og overskud til at
håndterer dagligdagen
Kurset henvender sig til alle, der har
lyst til at investere lidt tid i sig selv.
Tre aftener, hvor du får muligheden for at sætte fokus
på dig selv, og få nogle ”redskaber” til at håndtere de
udfordringer, som du møder på din vej.
Kurset er sansebaseret krydret med teori, øvelser og
refleksion.
Mindfulness kan give:
☛ Øget samarbejdsevne
☛ Kreativ tænkning og flere perspektiver
☛ Større arbejds- og livsglæde
☛ Indsigt og ændring i mentale mønstre og adfærd
☛ Energi til kroppen
☛ Smertelindring
☛ Reduktion af angst og stress
☛ Ro i tanker og følelser

Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted: tirsdag 18. september 2012
kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. A48
Tilmeldingsfrist: mandag 3. september.
Tilmelding efter ’først til mølle princippet’.

Mindfulness understøttes af mange forskningsresultater, som viser særdeles lovende resultater inden
for stress, angst, kronisk smerte og forebyggelse af
depressioner mm.
Medbring: tæppe og underlag. Kom gerne i ”løsthængende tøj” og sokker eller bløde sko.
3 torsdage hhv. 27. september, 4. oktober og
11. oktober 2012 kl. 19.00-21.30 hos FOA Århus.
Der er samlet tilmelding til alle 3 aftener.
Kursus nr. 47
Tilmeldingsfrist: tirsdag 4. september
– tilmelding efter ’først til mølle princippet’.
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Møder på Samsø for seniorer (+52)
om seniorlivsværdier og efterløn
Her har du som senior (ca.+52 år) mulighed for at tilmelde dig temamøde om senior livsværdier og efterløn. Du kan vælge at tilmelde dig begge møder eller
blot det ene.

Har du taget stilling til din efterløn?
Kom og hør mere om tilbagetrækningsreformen – de
nye regler om efterlønnen har betydning for dig, hvis
du er født 1. januar 1954 eller senere.
☛H
 vilken betydning vil det få, hvis jeg ønsker at få
mit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit? Det kan
kun ske i indtil 1. oktober 2012.
☛ Hvad er seniorjob – er det noget jeg kan få?
☛ Hvornår kan jeg gå på efterløn?
☛ Bliver min opsparede pension trukket fra efterlønnen?
☛ Hvad betyder de nye regler ift. den skattefri præmie?
Dette og meget andet vil FOA a-kasse fortælle om.

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: onsdag 3. oktober kl. 17(-19.30)
i Medborgerhuset, Smedegade 37, Samsø.
Oplægsholder: Svend Møller-Kristensen
Kursus nr. A51
Tilmeldingsfrist: mandag 17. september.
Efterløn
– Information om efterløn v/FOA a-kasse.
Din jobsituation? Dine mål og planer?
Tid og sted: onsdag 7. november kl. 17(-19.30)
i Medborgerhuset, Smedegade 37, Samsø.
Oplægsholder: Merete Bitsch
fra FOA A-kasse
Kursus nr. A52
Tilmeldingsfrist: mandag 22. oktober.

Tid og sted: torsdag 30. august 2012 kl. 19-21 og
onsdag 19. september kl. 12-14 i FOA Århus.
De to møder er identiske.
Kursus nr. A49 (30. august) og A50 (19.september)
Tilmeldingsfrist: torsdag 23. august og onsdag 12.
september.

Marselisløbet
Deltag i Marselisløbet søndag 2. september
Ta’ din FOA-kollega med til Tangkrogen til en hyggelig dag med løb eller gang.
FOA Århus sørger for hygge og forplejning – i et fælles telt med LO Århus.
Efter løbet er der pølser samt øl/vand i LO teltet.
Tilmelding og gebyr:
Du skal selv sørge for tilmelding til løbet. Du kan få halvdelen af gebyret refunderet
ved henvendelse til FOA Århus mod forevisning af kvittering.
Løbe t-shirt:
FOA-medlemmer, der deltager i Marselisløbet kan få en lækker løbe t-shirt
med LO Århus logo.
Mail til lohk@foa.dk – og angiv størrelse på t-shirt samt navn og cpr-nr..
T-shirten kan afhentes i teltet om søndagen inden løbet.
Deltager du om lørdagen kan t-shirten afhentes om lørdagen i teltet.
Spørgsmål:
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Lotte Holbech Knudsen på tlf. 8936 6666.
Gratis adgang til koncert:
Med dit løbnummer følger en fribillet til en valgfri FED FREDAG koncert i Tivoli Friheden.
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Juletræsfest
for alle medlemmer

Fagforeningen
på arbejdspladsen

Årets juletræsfest holdes
søndag 9. december 2012 om formiddagen hos
Århus Firma Sport,
Paludan Müllers Vej 110,
8200 Århus N.

• Overenskomst
• Arbejdsmiljø
• Tavshedspligt
• Sygefravær
• Etik og moral
Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus
gerne vil drøfte med dig og dine kolleger – hvis I
ønsker det!

Billetter kan reserveres og købes fra den
5. november
til og med den
23. november 2012.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

Der kan max. købes
2 voksenbilletter
pr. familie/medlem.
Læs mere i november
bladet og på
hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk.

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

Tag
i Ti

Tilmelding til
FOA
nødvendig

FOA Å
og din
Med k
entré o

FOA Kor

Gyldigh

Koret starter op igen onsdag 12. september kl.
19.00-21.30 i Demens Caféen, P. P. Ørumsgade 11,
bygning 20, 8000 Århus C.

RABA

Entré b
Entré b
Entré v
Turbån
Turbån

Både herre- og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tid
ligere 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.

Kuponen
med fam

NB! Ønsker du at deltage i FOA Koret, skal du tilmelde dig (også selv om du tidligere har deltaget).
For tilmelding brug tilmeldingskuponen her i bladet
eller gå på www.foa-aarhus.dk

www.friheden.dk

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 fra afdelingens martsblad kan du spare penge på
entré og turbånd til en valgfri dag.

Kursus nr. A53 FOA Kor
Tilmeldingsfrist er 3. september

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

Kuponen
har desud

12

N U M M E R

4

·

J U L I

2 0 1 2

MEDLEMSARRANGEMENTER EFTERÅR 2012

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 fotos 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.

IT-kurser
afholdes hos

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

4 dags kursus 22/10-23/10 og 29/10-30/10 2012 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. 56
5 onsdage aftener 3/10-7/11 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 57
NB: ingen undervisning i uge 42

Til kurserne om aftenen serveres en sandwich og kaffe/te.
Til formiddagskurserne serveres franskbrød og kaffe/te.

Internet og e-mail

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 fotos på en USB-nøgle.
På kurset bruger vi Windows XP, Office Word 2007 og Picasa
8.3. Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger.
4 dags kursus 17/9-18/9 og 24/9-25/9 2012 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. 54
5 tirsdage aftener 4/9-2/10 2012 kl. 17.30-20.30
Kursus nr. 55

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 diasfortællinger ved at
tilføje panorerings- og zoomeffekter. Programmet kan også
optage lyd til billederne og føje titler og baggrundsmusik til
fortællingen.
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3 tirsdage aftener 13/11-27/11 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 58
3 dags kursus 1/10-2/10 2012 og 8/10 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. 59

Excel for begyndere

IT for let øvede

Å R H U S

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.

13

Få styr på tallene – læg dit eget budget med Excel
Vil du gerne kunne lave dit eget budget over husholdningen,
ejendommen, kørselsforbruget eller har du bare i det hele
taget lyst til at få styr på tallene?
Så er dette begynderkursus i Excel noget for dig.
Med små øvelser bliver du introduceret til de grundlæggende
funktioner i Excel med bl.a. formler og diagrammer, så du
efter kurset vil kunne opstille regnskab, budget, lister og diagrammer.
På kurset bruger vi Windows XP, Office Excel 2007.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af PC.
3 dags kursus 14/1-15/1 2013 og 21/1 2013 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. 60
3 onsdage aftener 5/9-19/9 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 61
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Gratis tilbud og tjenester på nettet

Lav din egen hjemmeside

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 kontorpakke, der indeholder tekstbehandling, regneark
og præsentationer. Google Docs kan rigtig mange af de
samme ting som Office-pakken, selv om den er helt gratis
at bruge.
• På nettet er der mange muligheder for at downloade og
høre musik. Du bliver introduceret til nogle af dem, bl.a.
giver Århus Kommunes Biblioteker dig adgang til over 3,7
millioner 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 Dropbox. Udover at du får 2G stillet til rådighed, så har
du også mulighed for dele mapper, så andre får adgang til
f.eks. dine billeder eller dokumenter.
• Det var blot nogle enkelte eksempler på gratis nettjenester.
Måske kan vi nå at kigge på et par stykker mere ………
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af PC.

På kurset lærer du at lave en professionel hjemmeside til dig
selv eller til en klub eller forening, du måske er medlem af.
Du lærer at bruge værktøjet mono, der er et dansk hjemmesideværktøj, som du kan prøve gratis i 30 dage*.
Det er super nemt, og en række flotte designskabeloner gør
det let for dig at lave din egen professionelle hjemmeside.
Programmet er meget brugervenligt, og du kan let placere
tekster, billeder, video, fotoalbums, formularer og meget andet. Du skal altså hverken kunne kode eller designe for at
lave en flot og brugbar hjemmeside.
Hvis du har billeder eller et logo, du gerne vil bruge på hjemmesiden, så tag dem med på kurset.
Der udleveres ikke undervisningsmateriale på kurset, men
på mono’s hjemmeside er der brugermanual og videoer, der
viser dig, hvordan du gør.
Læs mere om hjemmesideværktøjet mono på www.mono.
net.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af PC, men kendskab til fremstilling af hjemmesider er
ikke nødvendigt.
*Efter prøveperioden koster det fra 40 kr./md

3 dags kursus 19/11-20/11 og 26/11 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. 64
3 tirsdage aftener 23/10-6/11 2012 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 65

3 onsdage aftener 16/1-30/1 2013 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. 62
3 dags kursus 5/11-6/11 og 12/11 2012 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. 63

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

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

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

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

Klubberne
Handicaphjælpernes
Faggruppeklub
Netværksgruppemøde onsdag, den
22. august, kl. 13-15.30 hos FOA
Århus, Christian X’s Vej 56-58,
8260 Viby J.
Tilmeldingsdrist den 21. august på
telefon 20 26 51 54 eller e-mail:
klubpost@live.dk

Efterlønnere og pensionister
Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub
Store legedag
Sammen med de øvrige LO seniorklubber skal vi have en hygge/legedag med mad og musik. Se annonce
om pris og tilmelding i Odder Avis
sidst i juli.
Tid: Tirsdag den 7. august

Udflugt til Djursland
Afgang fra Spektrum kl. 9.00. Vi
kører til Kalø Slotsruin, hvor vi har
kaffepause. Så kører vi til Sletterhage fyr og derefter til Mols Bjerge
m.m. Vi spiser på Ebeltoft Park hotel
og går en tur i byen. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. Turen koster
315,00 kr. pr. person.
Tid: Torsdag den 23. august
Tilmelding: Senest den 13. august til
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630
Family Garden
Vi skal en tur til Family Garden i
Odder.
Tid: Torsdag den 6. september
Sted: Rude Havevej 10, Odder
Tilmelding: Senest den 3. september
til Rita Pedersen på tlf. 2369 66 30
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.

Revy
Revy v. Aase Gudrun og Arne. Causeri over populærmusikkens tekster
og melodier – fra revy til cabaret
og evergreens. Der vil også være
kinesisk lotteri.
Tid: Tirsdag den 4. september kl.
14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
1.juni	Social og sundhedsassistent Erna Overgaard Pedersen,
ÅUH Midtbyen
4. juni	Social- og sundhedshjælper Jytte Susanne Jensen,
Lokalcentrene Nordvest
6. juni
Sygehjælper Tina Jørgensen, Lokalcenter Nord
8. juni	Sygehjælper Marianne A. Edelslund Eriksen,
Lokalcenter Nord
9. juni	Social- og sundhedshjælper Linda Preuss,
Område Viby/Højbjerg
2. juli
Sygehjælper Ann-Merete Meyer, Plejehjemmet Sct. Oluf
Teknik- og servicesektoren:
1. juni
Buschauffør Josef Aboali, Århus Sporveje, Busselskabet
40 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
10. maj 	Sygehjælper Bodil Sørensen, Odder Kommune
21. maj	Social- og sundhedsassistent Lene Fogh Hertz, ÅUH Skejby
28. juni	Sygehjælper Tove Møldrup Hansen, ÅUH Midtbyen
Kost- og servicesektoren:
4. juni	Serviceassistent Britta Pedersen, ÅUH Midtbyen
Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret gaven fra afdelingen/sektoren til arbejdspladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved samme arbejds
giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks. 
betragtes Århus Kommune som én
arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement.

Havebesøg
Vi besøger Erna og Henning i deres
skønne have og nyder de mange
dejlige blomster og får kaffe.
Tid: Torsdag den 9. august kl. 14.00
Sted: Ankjær 205
Tilmelding: Senest den 7. august på
tlf. 8654 3679 mellem kl. 18 og 19

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
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:

Skan QR-koden - gå til FOA Århus hjemmeside

Tlf. arbejde:
Kan kopieres

Pensionsrådgivning
Hvis du ønsker at tale med en vejleder fra PenSam om dine pensionsforhold, kan du kontakte PenSam Regionskontor Århus på
telefon 44 39 33 76 eller via mailadressen aarhus@pensam.dk.
PenSam Regionskontor Århus bor på adressen Nørreport 26, 1.,
8000 Århus C
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FOA ÅRHUS
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag
10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

AKUT telefon – som kan anvendes uden for
normal åbningstid til uopsættelige henvendelser:
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: 11.00-15.00
Der er mulighed for at aftale møde uden for kon
torets åbningstid.

KLUBBER
Faggruppeklubben Social-, og Sundhedsog Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: sosuhj_aarhus@live.dk
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

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 42501

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 30
Træffes efter aftale
Teknisk servicelederklubben/
lederklubben Teknik- og Servicesektoren
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Ove Mikkelsen: tlf. 40 50 55 34
e-mail: ovm@aaks.aarhus.dk
Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, Olof Palmes Allé 35
8200 Århus N • Tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-13.00
FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 77 89 32 81
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.
Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: bm013@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale
Portørernes Faggruppe
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 86 13 24 74 - viderestilles automatisk til mobiltelefon
Social- og Sundhedsassistentklubben
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelsesmøde
Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 26
e-mail: vihj@foa.dk
Mandag-torsdag: 09.00-15.00
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

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

Huset Venture •Tlf. 86 28 35 55

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

