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Så led dog det arbejde!
Arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet. Det siger den såkaldte hoved-
aftale, der er grundlaget for FOAs og alle andre fagforbunds overenskomster.
Men når denne ret snarere er en sur pligt, sender nogle chefer og ledere aben videre 
til menige medarbejdere, selvom de ikke får løn for at tage ubehagelige beslutninger. 
Det sker for eksempel i den århusianske ældrepleje, hvor almindeligt ansatte lægger 
vagtplaner og dermed også fordeler de sure tjanser. Eller selv skal tage stilling til, 
hvem de skal prøve at hive på vagt, når en kollega er syg. Eller selv skal tage stilling 
til, om de må bruge egen bil, når ældreplejens er i stykker. Lederne arbejder nemlig 
ikke på skæve tidspunkter, og vi har for nylig haft flere eksempler på, at ledere har 
nægtet at lede, når social- og sundhedspersonalet bad dem tage den slags beslutninger 
i deres fritid. 
Så har personalet selv haft ansvaret for at tage beslutningerne, selvom om de helt klart 
var ledelsesopgaver. Og vi har eksempler på, at ledere har kritiseret medlemmer, som 
for eksempel besluttede at tilkalde en vikar. 
Her kunne ældreplejen i Odder lære den århusianske ældrepleje en del. I Odder 
arbejder det nederste ledelseslag, teamlederne, nemlig også på skæve tidpunkter. Det 
sker, fordi de ikke kun har administrative opgaver som teamlederne i Århus, men 
også hjælper de ældre. Det betyder, at social- og sundhedspersonalet i Odder lettere 
kan få fat på lederne, som så også kender de konkrete arbejdsopgaver, fordi de selv 
udfører dem.         

Mere ledelse – mindre arbejde
Århus Kommune har alt for mange ledelseslag, der ikke ar-
bejder med den kommunale kerneopgave, som må være at 
hjælpe borgerne, og det er ældreplejen blot et eksempel på. 
Børn og Unge er et andet, hvor de nye dagtilbudsledere jo udmærker sig ved, at de 
ingen kontakt har med de børn, som er i dagtilbuddene. Magistratsafdelingen vil nu 
også på fritidsområdet have endnu et ledelseslag, som ikke skal hjælpe børn, men 
lede ledere.
Intet tyder på, at denne udvikling er enestående for Århus Kommune. Det er snarere 
et generelt problem, at den offentlige sektor får flere og flere chefer og ledere, der 
arbejder længere og længere væk fra borgerne.
Tidligere var det almindeligt, at de nederste ledelseslag hovedsageligt brugte deres tid 
på borgerkontakt, mens administrative opgaver i dag fylder mere og mere for mange 
ledere.
Ofte er forklaringen, at ledelsesopgaverne er blevet mere komplicerede. Men den 
forklaring rejser spørgsmålet om, hvad god ledelse egentlig er?
Hvis god ledelse er at lære diverse managementteorier og forsøge at presse dem ned-
over en modvillig virkelighed, ja så er ledelse blevet mere kompliceret. Og hvis en 
forvaltning indfører stadigt flere ledelseslag, så skal lederne selvfølgelig holde stadigt 
flere møder med hinanden, hvilket gør det kompliceret at få tid til ret meget andet.
Jeg mener bare, at god ledelse handler om noget andet. God ledelse handler om at 
kende de arbejdsopgaver som medarbejderne skal løse, og den viden opnår ledere 
lettest, hvis de også selv udfører opgaverne. Og god ledelse handler om, at lederne så 
vil – og tør – bruge den viden til at tage beslutninger.  
Det er faktisk ret enkelt. Så længe de menige medarbejdere ikke har retten til at lede 
og ikke får penge for det, så må lederne tage beslutningerne, når der er tvivl om, 
hvordan medarbejderne skal løse deres arbejdsopgaver. Og jo mere lederne deltager 
i arbejdet, jo bedre er deres beslutningsgrundlag.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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”God ledelse handler om at kende de 
arbejdsopgaver som medarbejderne 
skal løse
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Besparelserne på FOAs fagområder har præ-
get det sidste år og haft store konsekvenser 
for FOA Århus’ medlemmer og de borgere, 
som medlemmerne hjælper.

– Arbejdstempoet stiger, og det samme 
gør arbejdsløsheden, mens servicen overfor 
borgerne falder, mener formanden for FOA 
Århus, Kirsten Normann Andersen.

Et eksempel er, at nattevagterne i Århus 
Kommunes ældrepleje nu i udgangspunk-
tet skal arbejde alene, hvilket har skabt stor 
utryghed blandt nattevagterne. En utryghed 
der er vokset yderligere efter flere overfald 
på nattevagter. Og de ældre oplever en større 
risiko for, at de ikke kan få hjælp i tide, hvis 
de for eksempel skal på toilettet.

– Det er helt urimeligt, at nattevagterne 
skal være utrygge, når de går på arbejde, siger 
formanden for Social- og sundhedssektoren 
i FOA Århus, Jette Ohlsen og peger på, at 

hjemmeplejens ansatte nu skal arbejde alene 
i områder, hvor brandfolk ofte har politibe-
skyttelse.

Århus Kommune lod nattevagterne ar-
bejde alene, uden kommunen havde gjort 
nok for at forebygge, at ændringen ville be-
laste arbejdsmiljøet. Kommunen fik derfor 
en alvorlig påtale, da FOA Århus klagede til 
Arbejdstilsynet over nattevagternes arbejds-
miljø. Tilsynet gav Århus Kommune besked 
på, hvordan de kunne forbedre arbejdsmiljø-
et og afsluttede sagen, efter overfaldsalarmer 
og et konflikt- og frygthåndteringskursus blev 
obligatoriske.

– Det er fint at kommunen fik en påtale 
og lavede nogle forbedringer, men Sundhed 
og Omsorg skulle droppe besparelsen på 
nattevagterne, hvis de for alvor ville forbedre 
arbejdsmiljøet, mener Jette Ohlsen.

Mister støvsugning
På det seneste har robotstøvsugning givet 
den århusianske ældrepleje mange nega-
tive overskrifter.  De fleste ældre mister den 
kommunale støvsugning, selvom de tidligere 
har været visiteret til støvsugerhjælp. I stedet 
opfordrer kommunen de ældre til at købe en 
robotstøvsuger, få pårørende til at hjælpe el-
ler til at støvsuge selv.     

– Det er for fattigt, at støvsugning hos svage 
ældre ikke længere er en opgave for Århus 

Kommune. Hvis Sundhed og Omsorg me-
ner, at robotstøvsugere kan være en løsning, 
så bør kommunen købe dem, ligesom social- 
og sundhedspersonalet bør hjælpe de ældre, 
så teknologien bliver brugt rigtigt, understre-
ger Kirsten Norman Andersen.  

Besparelser betyder også, at de århusian-
ske daginstitutioner alene i det sidste år har 
mistet, hvad der svarer til over 200 fuldtids 
pædagogmedhjælperstillinger, hvilket er et 
fald på knap 13%. Til sammenligning har 
institutionerne i samme periode blot mistet 
godt 2% af pædagogstillingerne.

– Der er tale om en ensidig besparelse på 
pædagogmedhjælperne, som betyder, at der 
i dag er væsentligt færre voksne til at hjælpe 
børnene, og at daginstitutionspersonalet i dag 
har mere travlt end nogensinde, siger for-
manden for pædagogisk sektor i FOA Århus, 
Mette Fuglsig Schjødt.

Dyre udliciteringer
Besparelser har også været forklaringen på 
flere udliciteringer. Børn og Unge i Århus 
har således udliciteret det grønne område 
på daginstitutionsområdet, mens en udli-
citeringsproces er i gang for kirkegårdenes 
formænd og rådhusbetjentene i socialforvalt-
ningen.

– Udliciteringer sker, selvom kommunen 
har erfaring for at gevinsterne mildt sagt er 
tvivlsomme, forklarer formanden for Tek-
nik- og servicesektoren, Jan Nonboe.

Han peger på, at Århus Kommune mi-
stede forholdsvis mange penge, da Kultur og 
Borgerservice gennemførte en udlicitering af 
bibliotekernes budtjeneste. Udliciteringen 
skulle give en besparelse på 50.000 kr. årligt, 

Et år med nye besparelser
Af Anders Schou 

FOA Århus har generalforsam-
ling i april og de fire lokale 
sektorer har årsmøder i marts.  
Fagforeningens politiske ledel-
se gør her status over året, 
der gik, og ser frem mod de 
opgaver, der venter fremover.

Arbejdstempoet stiger, og det samme 
gør arbejdsløsheden, mens servicen 

overfor borgerne falder
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men det private firma magtede ikke opgaven, 
som kommunen måtte overtage igen. Og de 
forskellige omkostninger ved den mislykkede 
udlicitering løb op i en halv million kroner.

Også i Region Midtjylland vil politikere og 
topembedsmænd udlicitere. I det såkaldte 
logistikprojekt nedlægger regionerne sygehu-
senes egne større lagre med hospitalsudstyr. 
I stedet skal der være et fjernlager, som skal 
forsyne alle sygehuse, og som et privat firma 
skal drive.

Umiddelbart så det ud til, at ændringen 
ville ramme flere af sygehusenes serviceassi-
stenter, og FOA Århus har arbejdet for, at så 
få som muligt skulle flytte over i det private 
firma.    

– Arbejdsmiljøet og lønnen er ofte dårlige 
i den slags firmaer, fortæller formanden for 
Kost- og servicesektoren, Ulla Warming.

Det lykkedes at omplacere alle de involve-
rede serviceassistenter i Århus, så de stadig 
arbejder for regionen, men alligevel er hun 
ikke helt tilfreds.

– Regionen skal da nok spare penge ved at 
centralisere lagerfunktionen, men det kunne 
også være sket i regionalt regi, altså uden at 
udlicitere, forklarer hun.

Netop sådan en besparelse kan være på 
vej i det såkaldte transportprojekt, som skal 
samle de midtjyske hospitalers transport-
enheder i én enhed, der bedre kan bruge 
ressourcerne hensigtsmæssigt. Det kan for 
eksempel ske ved at koordinere indsatsen, 
så transportenheden bruger biler med den 
rigtige kapacitet, der kører i ruter, hvor chauf-
førerne undgår spildtid. 

FOA-faggrupper som servicemedarbej-
dere, serviceassistenter og portører bliver be-
rørt af ændringen. Det er endnu ikke afgjort 
om den nye centrale transportenhed skal 
være regional, eller om regionen udliciterer 
opgaven til et privat firma. De midtjyske re-
gionspolitikere skal diskutere spørgsmålet, 
som RMU, det centrale samarbejdsudvalg, 
også skal behandle.

– Og her skal regionens ledelse huske, at 
den ny regering har droppet den borgerlige 
regerings krav om udliciteringer. De har altså 
fået en frihed til at tage fornuftige beslutnin-
ger, som de ikke havde tidligere, understre-
ger Ulla Warming. 

Også Jan Nonboe mener, at der skal fokus 
på netop den ændring:

– De lokale politikere kan ikke længere 
gemme sig bag en regeringspolitik, der kræ-
ver flere og flere udliciteringer. De skal argu-
mentere for, at konkrete udliciteringer samlet 
set vil betyde forbedringer, som for eksempel 
besparelser, der ikke har negative konse-
kvenser. Og det skal vi så udfordre dem på, 
siger han.

Spar på mistilliden
FOA Århus har kriseret udliciteringer for at 
skabe et stort og dyrt bureaukrati, der løben-
de skal lave udbudsmateriale og kontrollere 
de private firmaers arbejde. Og det er blot et 
eksempel på offentligt bureaukrati, som re-
gioner og kommuner kan spare væk, uden at 
skade borgerne, og det personale der hjælper 
dem. Det mener afdelingsformand Kirsten 
Normann Andersen:

– Den offentlige sektor er gennemsyret af 
mistillid til borgere og ansatte, og her er der 
enorme summer at spare, mener hun.

Kirsten Normann Andersen vurderer, at 
sygefraværsindsatsen, visitationen i plejebo-
ligerne, kontrollen af ledige samt de mange 
ledelseslag i den offentlige sektor er andre ek-
sempler på oplagte sparemål, hvis politikerne 
vil gennemføre en tillidsreform, der kan fri-
gør ressourcer i den offentlige sektor.

Samtidig peger hun på, at pengene til ti-

dens mange store offentlige anlægsprojekter 
ikke bør komme fra driftsbudgetterne. I År-
hus gennemførte politikerne i år besparelser, 
selvom der var overskud på driften. Og de 
penge skulle gå til anlægsprojekter, hvor fi-
nancieringen ikke var på plads.

– Det er helt fint det offentlige sætter arbej-
de i gang og forbedrer infrastrukturen, men 
det bør ikke være børn, ældre og andre svage 
grupper, der skal betale for det, understreger 
hun.

I år har politikerne i Region Midtjylland 
ikke gennemført store sparerunder, der har 
barberet det regionale budget. Men det be-
tyder desværre ikke, at det regionale område 
har været fritaget for besparelser.  I stedet er 
besparelserne planlagt og gennemført ude på 
de enkelte hospitaler og institutioner.  Andre 
steder i Midtjylland og i andre landsdele har 
sygehusbesparelser tidligere ramt FOAs fag-
grupper særlig hårdt, og nu har den tendens 
også ramt Århus Universitetshospital.

– Og derfor er det vigtigt, at der kommer 
et endnu større fokus på vores faglighed, un-
derstreger Jette Ohlsen, som peger på, at so-
cial- og sundhedsassistenter og sygehjælpere 
ikke som for eksempel læger og sygeple-
jersker har fagfæller i sygehusafdelingernes 
ledelser.

De lokale politikere kan ikke længere 
gemme sig bag en regeringspolitik, der 

kræver flere og flere udliciteringer
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Uddannelse og jobs
Jette Ohlsen glæder sig over et rotations-
projekt, hvor ledige nyuddannede social- og 
sundhedsassistenter skal vikariere, mens fast 
ansatte på Århus Universitetshospital og i År-
hus Kommune modtager efteruddannelse. 
Projektet er et samarbejde mellem FOA, re-
gionen og kommunen.

– Både nyuddannede og fast ansatte vil få 
flere kompetencer og muligheder på arbejds-
markedet. De nyuddannede får noget er-
hvervserfaring, mens de fastansatte får papir 
på ny viden, forklarer hun.

Rotationsprojekter kan skabe muligheder 
på et arbejdsmarked, hvor ledigheden des-
værre er alt for høj.

– Især de unge og nyuddannede har pro-
blemer, og der er en risiko for, at samfundet 
taber en generation på gulvet, påpeger næst-
formand Inge Jensen Pedersen. 

Afdelingen er også involveret i andet rotati-
onsprojekt sammen med Århus Kommunes 
Børn og Unge afdeling. Her får omkring 20 
pedeller, teknisk serviceledere og teknisk 
servicemedarbejdere, svendebreve som 
ejendomsserviceteknikere, mens ledige vika-
rierer for pedellerne, mens de er på skole. 
Pedellernes erhvervserfaring gør, at de kan 
tage uddannelsen på kort tid.

– Normalt tager det tre et halvt år at blive 
ejendomsservicetekniker, men pedellerne får 
svendebrevet på et år, forklarer Jan Nonboe.

Rotationsprojekterne ændrer dog ikke på, 
at den høje arbejdsløshed får alvorlige konse-
kvenser for flere og flere. Inge Jensen Peder-

sen er glad for, at den ny regering midlertidigt 
forlængede dagpengeperioden med et halvt 
år, men fortæller, at der for nogle kun er tale 
om en stakket frist.

– Vi har medlemmer, der er på vej til at mi-
ste deres dagpengeret, og dem vil vi sammen 
med a-kassen prøve at gøre noget særligt for, 
lover Inge Jensen Pedersen.

FOA Århus har også taget initiativ til et 
netværk for ledige, som mødes i afdelingen. 
Her kan de få svar på en masse spørgsmål og 
støtte og inspirere hinanden til at søge jobs.

– Netværket kan gøre det lettere at finde 
jobs i en situation, hvor der er få ledige stil-
linger, siger Inge Jensen Pedersen.

Ny regering
Siden sidste generalforsamling har Danmark 
fået en ny regering. Under overskriften ”FOA 
Århus vælger velfærden” deltog afdelingen i 
valgkampen og rejste de spørgsmål, som er 
vigtigst for medlemmerne. Afdelingen delte 
valgmateriale ud i Odder og Århus og afholdt 
et valgmøde i fagforeningens lokaler.

Valgresultatet gav et nyt politisk flertal i 
folketinget, men den ny regeringspolitik har 
vakt blandede følelser hos afdelingsformand 
Kirsten Normann Andersen.

– Det er for eksempel positivt, at regerin-
gen forlængede dagpengeperioden og ikke 
længere vil tvinge kommuner og regioner til 
at udlicitere. Men det er omvendt trist, at re-
geringen forringer efterlønnen og mistænke-
liggør de arbejdsløse, siger hun og kritiserer, 
at flere ministre har mere end antydet, at ar-
bejdsløse ikke gider arbejde.

FOA formanden vurderer, at fagbevægel-
sen skal udfylde en vigtig rolle, hvis en ny re-
gering også skal betyde en ny politik.

– Vi kan ikke regne med, at regeringen 
automatisk vil føre en politik, der er i løn-
modtagernes interesse. Regeringen bliver 
presset fra alle mulige sider, og hvis fagbe-
vægelsen ikke også presser på for sine inte-
resser, så bliver vi taberne i det spil, mener 
Kirsten Norman Andersen.

Afdelingsbladet har skiftet navn
Ingen vandt navnekonkurrencen

Af Anders Schou

Som du måske har bemærket, så har dette blad fået nyt navn. 
Tidligere hed bladet ”Nyt fra FOA Århus”, og nu er navnet ”Fagbladet FOA Århus”.
Årsagen til navneskiftet er, at bladet ikke længere indeholder egentlige nyheder, 

som nu bliver bragt i fagforeningens nyhedsbrev. 
I stedet bringer det lokale fagblad baggrundsartikler, 

arrangementskalendere og andre af den type informationer.  
For at finde et nyt navn udskrev FOA Århus en navnekonkurrence, 

og afdelingen modtog flere forslag. De blev præsenteret for afdelingens bestyrelse, 
som ikke var begejstret for nogle af dem.

Bestyrelsen foretrak ”Fagbladet FOA Århus”, som lægger sig tæt op af forbundsbladets navn 
”Fagbladet FOA”. De to blade bliver distribueret sammen, og det nye navn understreger, 

at der både er en sammenhæng mellem og en forskel på de to blade.
Ingen vandt altså navnekonkurrencen, 

men FOA Århus takker deltagerne for deres interesse.
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Peter Dehli er hurtig og effektiv, mens han 
skifter en termostat på et varmeapparat, men 
han har også været teknisk serviceleder på 
Tilst Skole i 10 år. Og det har han aldrig for-
trudt. Arbejdet er nemlig afvekslende og hver 
dag er en ny udfordring.

– Jeg synes, det er et dejligt arbejde. Når 
man kan lide at omgås en masse mennesker, 
børn og unge og en helt masse lærere, så er 
det skønt job, siger Peter Dehli.

Den erfarne serviceleder har et stort an-
svar i dagligdagen. Blandt andet har skolen 
en svømmehal, hvor der er et stort vedli-
geholdelses- og servicearbejde, og han har 
igennem årene været på masser af kurser. 
Alligevel har han valgt at efteruddanne sig til 
ejendomsservicetekniker.   

– Jeg har ikke et endeligt bevis på den sam-
lede uddannelse, jeg egentlig har taget. Der er 
mange ting, der lige skal samles op, fortæller 
han.

En god ordning
Jobrotationsordningen er et samarbejde mel-
lem FOA Århus og Børn og Unge i Århus 
Kommune. Målet er at opkvalificere de tek-
niske servicemedarbejdere på skolerne, så 
jobmulighederne bliver større i fremtiden, og 

samtidig give et tilsvarende antal ledige mulig-
hed for et arbejde i et år.

I alt har 125 pedeller fået uddannelsestil-
buddet, og omkring 20 har taget imod og de 
får et svendebrev på kun et år. Normalt tager 
det tre et halvt år at blive ejendomsservice-
tekniker, men pedellerne kan tage uddannel-
sen på et år, fordi de har erhvervserfaring på 
området. Mens de ansatte tager uddannelsen, 
får et tilsvarende antal ledige vikariater i et år, 
og de kan på den måde samle erfaring til at 
komme videre på arbejdsmarkedet.  En ord-
ning FOA Århus mener er god for både de 
ansatte og de ledige.

– Det er en fordel for dem, der skal uddan-
nes, fordi de nu på et år får en kompetence-
givende uddannelse og et svendebrev på det, 
de kan. Og for de ledige er det en fordel fordi 
de hen over et år, får mulighed for at tilegne 
sig viden og arbejdserfaring på et område, 
som de har lyst til at arbejde indenfor, men 

som de måske ikke har arbejdserfaring inden 
for, hvilket stiller dem bedre i det øjeblik de 
skal søge job, siger næstformand Ove Mik-
kelsen fra Teknik- og servicesektoren i FOA 
Århus.

Aldrig for sent at lære noget nyt
For Peter Dehli er målet at få et svendebrev, 
men han forventer ikke at komme sovende 
til uddannelsen, og ser frem til at lære noget 
nyt. 

– Der kommer hele tiden noget nyt til. 
Varmeteknisk blandt andet, og der er også 
nogen administrative ting, jeg håber, at jeg 
kan lære, fortæller Peter Dehli.

Uddannelsesforløbet begyndte i februar, 
og det var også her, at de ledige begyndte et 
tre ugers introduktionsforløb til arbejdet på 
skolerne. 49 ledige var interesseret i jobbene, 
der giver overenskomstmæssig løn. 

otation skaber arbejde

FOA Århus og Børn og Unge i 
Århus Kommune har sammen 
lavet et såkaldt jobrotations-
projekt. Her får omkring 20 
pedeller, teknisk serviceledere 
og teknisk servicemedarbejde-
re, svendebrev som ejendoms-
servicetekniker, mens ledige 
vikarierer for pedellerne, når 
de er på skole.

Af  Peter Justesen



FOA Århus 
Ordinær generalforsamling
Torsdag 19. april 2012 kl. 17.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Spisning kl. 17.30-18.30

Dagsorden
1. Velkomst, herunder valg af dirigent og præsentation af afdelingsbestyrelsen
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Regnskab 2011, rammebudget 2012
6. Beretning/fremtidig virksomhed
7. Indkomne forslag
8. Valg 
 a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
9. Eventuelt
10. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 7, skal være afdelingen i hænde senest den 20. marts 2012.
Adgang til generalforsamlingen sker ved forvisning af medlemsbevis eller bevis for rettidigt indbetalt 
kontingent.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på tlf. nr. 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk eller på 
FOAs hjemme side www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn senest den 12. april 2012.
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 



Vi blæser op til
generalforsamling
og årsmøder

Social- og sundhedssektoren, 
Pædagogisk Sektor og 
Kost- og servicesektoren:
Tidsplan:
Kl. 17.30 Indtjekning
Kl. 18.00 Spisning
Kl. 18.30 Årsmøderne starter

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

Social- og sundhedssektoren
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
  Årsmødetemaer: Fag og faglighed, den cen-

trale sektors handleplan 2011-2013, Social- og 
sundhedssektorens handleplan 2012 – FOA 
Århus

5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
7. Afslutning

Pædagogisk sektor
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
  Årsmødetema: Inklusion er der en grænse? – 

oplæg ved Gunnar Surland
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
7. Afslutning

Kost- og servicesektoren
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
  Årsmødetema: Kan det offentlige styres som en 

koncern – oplæg ved Jan Helbak
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
7. Afslutning

Teknik- og servicesektoren
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
 Årsmødetemaer: Efterløn, pension, løn
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
7. Afslutning

Sektorårsmøder
Tirsdag 20. marts 2012
Sted: 
FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58 
8260 Viby J
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Aarhus 1900 Atletik/Motion står for Danmarks bedste motionsløb øremærket til løbere af hankøn 
– M-løbet. M-løbet er for den moderne mand med den indre drengerøv i behold.

Det revolutionære løb er en anelse mere farverigt end motionsløb normalt er.

På ruten vil der eksempelvis kun være kvindelige officials, der med garanti vil heppe på mændene. 

Efter løbet vil der være grillpølser og drikkevarer til alle deltagere, der efter anstrengelserne kan 
slappe af i målområdet.

Se mere om løbet på www.aarhus1900.dk/m-lobet/

M-løbet – For manden med den indre drengerøv...

M-løbet 2012
torsdag 14. juni kl. 18.30 (præcis) fra Kastegården, det grøn-
ne areal bag NRGI Arena, Observatoriestien 1, Århus C.
Startnumre udleveres fra kl. 17 på dagen.

Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til dit deltagergebyr, 
så betaler FOA Århus halvdelen af gebyret, der er på 140 kr. 
Du skal så selv betale 70 kr.

Tilmelding og betaling
Tilmelding bedes ske til FOA Århus enten via mail/brev eller 
ved personlig henvendelse.
Du er først tilmeldt, når FOA Århus
•  Skriftligt (mail, brev eller kupon) har modtaget dit navn, cpr-

nr. og løbsdistance (5 eller 10 km).
•  Har modtaget din egenbetaling på 70 kr. på konto 3627-

1447378 – mærket ’M-løbet 2012’ og med dit navn og cpr-nr.
Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde 
senest 7. juni 2012.

Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via FOA.

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

Tilmeldingskupon til ’M-løbet 2012’
 Sendes til FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Navn:______________________________________________

Cpr-nr.:______________________  Distance 5 km  10 km 

Telefon nr. i dagtimerne: _______________________________

Mobil nr. (for sms resultat – kun i DK): ____________________

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

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

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

Ladywalk 2012
Mandag 21. maj kl. 18.30 (præcis) på Tangkrogen
Tilbud til kvindelige medlemmer af FOA Århus
Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til dit deltagergebyr, 
så betaler FOA Århus halvdelen af gebyret, der er på 110 kr. 
Du skal selv betale 55 kr.
Tilmelding og betaling
Du er først tilmeldt, når FOA Århus
•  skriftligt (mail eller brev) har modtaget dit navn, cpr. nr. 

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

1447378 - mærket ’Ladywalk 12’ og med dit navn, cpr. nr. 
samt str. på T-shirt.

Både tilmelding og betaling
skal være FOA Århus i hænde senest
17. april 2012. 
Tilmeldinger og betalinger,
der kommer efter denne dato, 
vil blive returneret.
Kun medlemmer af FOA Århus kan
tilmeldes via FOA.
Ca. 14 dage før start modtager
du et brev, der bekræfter din tilmelding m.v. 

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

Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 12’
– sendes til FOA Århus Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Navn: 

Cpr.nr. 

Tlf.nr. i dagtimerne: 

T-shirt str.  S q M q L q XL q XXL q XXXL q

Betaling er overført til konto 3627-1447378 – eller betalt kontant.
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1. maj i FOA Århus
Vi mødes kl. 9.00 i FOAs lokaler 

Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J

Børn er velkomne.

Program for dagen:

kl. 9.00 
Morgenkaffe og rundstykker

Velkomst og fællessang
Taler 

Fællessang

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

Vi tager bussen, 
så vi kan nå det fælles arrangement 

på Rådhuspladsen kl. 12.00.

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

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

Gyldighedsperiode: 4. april - 21. okt. 2012
               dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00

RABATKUPON – FOA Århus 
Entré barn (u. 90 cm):   0,- kr.
Entré barn (90-140 cm): 35,- kr.
Entré voksen (o. 140 cm): 45,- kr.
Turbånd (u. 90 cm): 45,- kr.
Turbånd (o. 140 cm): 85,- kr.

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus 
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer. 
Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og 
har desuden ingen kontant værdi.

Kuponen afleveres ved indgangen

www.friheden.dk



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

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.

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.

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. 

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.

HUSK – du kan også
tilmelde dig til

medlemsarrangementerne
på www.foa-aarhus.dk
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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 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.

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.

IT-kurser
afholdes hos 

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J

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 program-
met 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. Programmet kan også optage lyd til billederne 
og føje titler og baggrundsmusik til fortællingen. Billedshowet kan 
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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 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
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Deltagerpris: 125 kr.
Tilmelding: senest 13. marts 2012 
på mailadressen: momsemor1@
stofanet.dk 
Tilmeldingen er føst gældende, når 
der er indbetalt 125,00 kr. på konto 
3656 3656512571, husk at oplyse 
navn og telefonnr. ved indbetaling

Handicaphjælpernes  
Faggruppeklub

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 14. marts kl. 15.30 OBS 
– tidspunktet er ændret i forhold til 
tidligere annoncering
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J
Se www.handicaphjaelper-aarhus.dk 
for yderligere oplysninger.
Tilmelding: senest 7. marts 2012 på 
telefon 20 26 51 54 eller klubpost@
live.dk 

Møde i netværksgruppen
Onsdag den 28. marts 2012 kl. 
13.00-15.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J
Se www.handicaphjaelper-aarhus.dk 
for yderligere oplysninger.
Tilmelding: senest 27. marts 2012 på 
telefon 20 26 51 54 eller klubpost@
live.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.

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.  

MA-REN 

Cup Cake kursus
Torsdag den 29. marts 2012 kl. 18-20
Sted: Special Købmanden, Holm-
strupgårdvej 250 B, 2810 Århus V

Klubberne
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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, ejen-
dommen, 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 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 kon-

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

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

•  Mangler du diskplads på din computer, så er løsningen måske 
Dropbox. Udover at du får 2G stillet til rådighed, så har du også 
mulighed for dele mapper, så andre får adgang til f.eks. dine bil-
leder 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’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

Facebook og Youtube 
Hop med på bølgen:
Lær at bruge de sociale medier – Facebook og YouTube 
Er du den eneste af din familie og venner som er ikke med på 
Facebook?
Har du styr på, hvordan dine børn eller børnebørn chatter på net-
tet?
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 kolle-

gaer?
•  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
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Pakkespil
Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 22. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 20. marts til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Foredrag
Anders Kuhnau, Regionsrådsmedlem 
kommer og fortæller om bl.a. psykia-
trien i Region Midtjylland.
Tid: Torsdag den 19. april kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 17. april til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

1. maj
Vi mødes i Pakhuset til morgenkaffe, 
taler og sang. Gratis adgang. Se an-
nonce i Odder avisen.
Tid: Tirsdag den 1. maj 
Sted: Pakhuset

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.

Foredrag
Foredrag ved mag. art. Henrik Fode 
om Bernhardt Jensen ”Alle tiders 
århusianer”. Han var borgmester i en 
brydningstid fra 1957-1971.
Tid: Tirsdag den 6. mart kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Generalforsamling
Tid: Tirsdag den 20. marts kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Hyggemøde
Hyggemøde med fællessang og 
kinesisk lotteri. Tilmelding til udflugt 
den 15. maj.
Tid: Tirsdag den 3. april kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

Foredrag
Øjensygeplejerske Bodil D’Amore 
fortæller og viser billeder om øjen-
sygdomme, der kan ramme ældre og 
som kan være arvelige.
Sidste tilmelding til udflugten den 
15. maj.
Tid: Tirsdag den 17. april kl. 14.00
Sted: Østergade 30, 1., 8000 Århus C

1. maj
Vi mødes i FOA kl. 9.00 til fælles 
arrangement og derefter går turen til 
Tangkrogen.
Tid: Tirsdag den 1. maj kl. 9.00
Sted: FOA, Christian X’s Vej 56-58, 
8260 Viby J

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:
 1. januar  Sygehjælper Helle Enz Pederersen, Lokalcenter Viby/Rosen-

vang 
24. januar  Social- og sundhedshjælper Inge Munk Siem, Midtbyens 

Lokalcenter 
26. januar  Social- og sundhedshjælper Lone Rasmussen, Odder Hjem-

mepleje
31. januar  Social- og sundhedshjælper, Lisbeth B. Gissel, Lokalcenter 

Skelager, Bjørnshøj 
 1. februar  Social- og sundhedsassistent Gurli Margrethe Østermark, 

Århus Universitetshospital, Midtbyen 
25. februar  Social- og sundhedshjælper, Janni Fredsøe, Lokalcenter 

Hasle, Åbyhøj
10. marts  Social- og sundhedshjælper Birgit Juul Høgede, Lokalcenter 

Vest

Pædagogisk Sektor:
13. januar  Dagplejer Evy Beth Birk, Dagplejen Skovvangen 
 7. februar Dagplejer Karin Brøndum, Dagtilbud 804 
11. februar Dagplejer Anne Grethe Staack, Dagtilbud 804 
13. februar Dagplejer Jannie Vilcken Nielsen, Dagtilbud 802 
27. februar Dagplejer Joan Grethe Møller, Dagtilbud 802 
 9. marts  Pædagogmedhjælper Dorte Juul Nysom Pedersen,  

Vuggestuen Pilehuset
 
40 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
 1. februar  Social- og sundhedsassistent Gurli Margrethe Østermark, 

Århus Universitetshospital, Midtbyen 
 5. februar  Social- og sundhedshjælper AnnaLise Pedersen,  

Lokalcenter Frederiksberg 
 

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

Gigtsanatoriet Højbjerg
Her skal vi besøge Centret for 
sundhed og træning. Vi mødes ved 
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: Egernvej 5, Højbjerg
Tilmelding: Senest den 5. marts til 
Rita Pedersen på tlf. 2369 6630
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Møde i netværksgruppen
Onsdag den 25. april 2012 kl. 13.00-
15.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 
56-58, 8260 Viby J
Se www.handicaphjaelper-aarhus.dk 
for yderligere oplysninger.
Tilmelding: senest 24. april 2012 på 
telefon 20 26 51 54 eller klubpost@
live.dk 

Klubben for Dagplejere

Bowling
Eckersbergsgade 13-15, 8000 Århus C
Mandag, den  12. marts 2012, kl. 
18.30-21.00
Pris kr. 100,- pr. person
•  Der kan max deltage 64. pr. aften
• Spisning kl. 18.30. 
• 2 retters menu
• Bowling fra kl. 20.00-21.00.
NB: Tilmelding på klubbens hjem-
meside, fra den 1. marts, efter først til 
mølle, du vil blive kontaktet, såfremt 
der ikke er flere pladser.
www.dagplejeklubben-aarhus.dk

Bowling for dagplejerne i Odder
Odder Bowling center
Ballevej 8300 Odder
Mandag, den  19. marts 2012, kl. 
18.30-21.00
Pris kr. 100,- pr. person
• Der kan max deltage 32 til bowling
• Spisning kl. 18.30. 
• 2 retters menu
• Bowling fra kl. 20.00-21.00.

NB: Tilmelding på klubbens hjemme-
side, fra den 1. marts, efter først til 
mølle, du vil blive kontaktet, såfremt 
der ikke er flere pladser.
www.dagplejeklubben-aarhus.dk

NB: Tilmelding på klubbens hjemme-
side, fra den 11. marts, efter først til 
mølle, du vil blive kontaktet, såfremt 
der ikke er flere pladser.
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
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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 – 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.

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


