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Lad os dele arbejdet
Akutjobbene er på flere måder en utilstrækkelig løsning, der ikke sikrer de udfaldstruede 
arbejde og desuden er en midlertidig ordning.

Men der er et solidarisk element i akutjob-ordningen, hvis det altså lykkes at hjælpe de 
langtidsledige og udfaldstruede frem forrest i jobkøen. For når der er mangel på jobs, så 
må vi dele arbejdet, så de mest udsatte ledige ikke mister deres eksistensgrundlag.

Folk skal nemlig huske, at dette er situationen, inden de forarges over, at akutjob-ordnin-
gen kan give udfaldstruede en fordel sammenlignet med andre ledige. Når langtidsledige 
her efter nytår mister deres dagpenge, så kan de i et halvt år få en slags uddannelsesydelse, 
der svarer til 80 % af det maksimale dagpengebeløb, hvis de er forsørgere og ellers blot 
60 % af beløbet. Alternativet er kontanthjælp, som mange ikke vil kunne få, for eksempel 
fordi deres ægtefælle tjener for meget.   

Der er altså tale om familier, som risikerer at miste deres hjem og hele den levestandard, 
som de er vant til. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at mennesker skal opleve så alvor-
lige vanskeligheder, fordi de helt uforskyldt står uden arbejde. Almindelige lønmodtagere 
har ikke taget de beslutninger, som har udløst den økonomiske krise, men de betaler 
prisen, mens eksempelvis direktører for krakkede banker er sluppet bort med millioner.

Solidariteten med de langtidsledige er ikke bare vigtig, fordi det er uanstændigt, hvis de 
havner i en social massegrav. De udfaldstruede skal også forrest i jobkøen, fordi det truer 
alle almindelige lønmodtageres levestandard, hvis de langtidslediges situation bliver alt for 
desperat. 

Arbejde for enhver pris
Hvis alternativet er social elendighed, så vil de mest pressede nemlig sælge deres arbejds-
kraft for næsten enhver pris, og så bliver det svært for de arbejdende og fagforeningerne 
at bevare et anstændigt lønniveau i Danmark.

Og det er ikke sådan, som eksempelvis Ole Sohn påstår, at lønningerne i Danmark skal 
ned, fordi det vil skaffe flere jobs. Den tidligere SF-erhvervsminister argumenterer med, 
at Sverige og Tyskland er ideallande, hvor det er lykkedes at sænke lønniveauerne, men 
de to landes arbejdsløshedsprocenter er ikke voldsomt forskellige fra Danmarks; Tysk-
lands er noget lavere, mens Sveriges er lidt højere.  Der er derimod stor forskel på især 
de ufaglærtes levestandarder. I Tyskland tjener mange ufaglærte så lidt, at de er decideret 
fattige og modtager fødevarehjælp fra godgørende organisationer, selvom de er i arbejde. 

Det er ikke underligt, at lave lønninger ikke løser arbejdsløshedsproblemet, for de lave 
lønninger skaber mindre efterspørgsel på hjemmemarkedet. Og da magthaverne i alle 
lande forsøger at sænke lønniveauerne, så lider eksporten også under manglen på efter-
spørgsel, der da også er det helt store problem for de europæiske økonomier.

Jo, der er god grund til at deles om arbejdet, så vi undgår et samfund, hvor de mest udsatte 
arbejdsløse får ødelagt deres tilværelse, selvom akutjob-ordningen næppe er det bedste 
bud på en arbejdsfordeling. Et bedre bud er den såkaldte skraldemandsmodel, som de 
århusianske skraldemænd gennemførte midt i 90’erne, hvor fire mand delte tre mands 
arbejde, så alle hver fjerde uge gik på dagpenge. En tilsvarende model blev nogenlunde 
samtidig gennemført på folkevognsfabrikkerne i Tyskland, hvor arbejderne gik ned i tid 
og derved undgik, at 20 % af de ansatte blev fyret. 

Dagpengesystemet må ændres, så det bliver lettere at dele arbejdet på den måde. For 
hvis skraldemandsmodellen genopstår og breder sig, så vil flere arbejdende blive mindre 
nedslidte, og samtidig vil flere udfaldstruede kunne bevare en anstændig levestandard.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand

N U M M E R  1  ·  J A N U A R  2 0 1 3

” Langtidsledige 
mister deres dagpenge 
efter nytår
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LO-formand Harald Børsting 
besøgte i november Lokalcenter 
Møllestien i Århus for at sætte 
gang i kampagnen ”Er du OK”.
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S E K T O R E R N E S  F A G G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter pleje-
hjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere, 
 opsyns assistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

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

Social- og sundhedssektoren:
beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere,
 neuro fysiologi assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejds ledere, 
 portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundheds-
hjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, 
værksteds assistenter, mammografiassistenter

Teknik- og servicesektoren:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere, 
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhus-
betjente/tekniske service medarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører, 
færgepersonale, havne betjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere, 
 plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske service-
ledere

Medlemsarrangementer
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Medlemsarrangementer 
forår 2013
Velkommen til et aktivt første halvår 2013
På de næste sider finder du en række af afdelin-
gens aktiviteter for første halvår 2013.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelin-
gens hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Bemærk, at vi kan tilbyde en række IT kurser, med 
både billedbehandling, Word, Excel, Internetkur-
sus, Gratis tilbud/tjenester fra nettet. 
Vi håber på stor opbakning til kurserne.
Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslags-
tavlen på din arbejdsplads eller på hjemmesiden.

God fornøjelse!
Med venlig hilsen

FOA Århus

’Gå gladere hjem fra arbejde
end da du kom’
v/konsulent Freddy Meyer

Hvordan danner vi os et overblik over vores liv 
og de forandringer der uundgåeligt vil komme 
til os? Hvad dræner os for energi – og hvad kan 
vi gøre for at komme ind i en positiv tankegang 
og udvikling – hvordan bevarer vi gejsten og 
rummeligheden til at klare hverdagens udfor-
dringer og forandringer?
Ja, vi skal utrolig mange ting – og det er et pro-
jekt at holde sig i form til at kunne og ville skabe 
sig grundlag for at give sig selv mange flere 
overskudsglade dage i samvær med kolleger, 
børn, forældre og familie.
Foredraget er meget underholdene 
og forløser et alvorligt emne 
med et godt grin.

mandag 29. april 2013 
kl. 19-21 
i FOA Århus
Kursus nr. Axx
Tilmeldingsfrist: 
fredag 12. april

’De urørlige’
Intruktører: Eric Toledano & Olivier Nakache
Phillipe er mangemillionær, bor i Paris’ fi-
neste kvarter og er lam fra halsen og ned 
efter en paraglidingulykke. Driss er arbejds-
løs, småkriminel og bor i en forstadsghetto. 
Da Phillipe vil ansætte en ny hjælper, søger 
Driss modvilligt jobbet og forventer at få et 
rungende nej, som han er vant til. Men Phi-
lippe, der savner forandring i hverdagen, 
overrumples af Driss’ sarkastiske humor og 
beslutter sig for at hyre den fandenivoldske 
speedsnakker. Ud af mødet mellem de me-
get forskellige mænd opstår et usandsyn-
ligt og livsbekræftende venskab, der taler til 
både hjerne- og lattermusklerne og i særlig 
grad til hjertet.

’De urørlige’ er en vedkommende komedie 
med dybde og masser af charme. Filmen 
er den største franske biografsucces i mere 
end ti år og har sat publikumsrekorder ver-
den over.

Man er velkommen til at tage en ledsager 
med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted: onsdag 20. februar 2013 kl. 
19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr. Axx
Tilmeldingsfrist: tirsdag 5. februar

SMS-nyheder
FOA Århus har en 
SMS-service, som 
orienterer dig om 

nyheder og vigtige 
arrangementer. 

Send en SMS med 
teksten foaaarhus 

til 1919. 
Så er du tilmeldt.

Hvis du vil afmeldes, 
skriver du foaaarhus 
stop – og beskeden 
sendes igen til 1919.

Forår 2013

Samsø-kontoret har åbnet onsdag 
den 9. januar 2013
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Tag en videreuddannelse, mens du er syg. Sådan lyder Aarhus Kommunes nye tilbud til blandt andet 
sosu-hjælperne. For dem kan uddannelsen betyde, at de bedre kan komme tilbage på arbejdspladsen 
og måske i den sidste ende undgår fyring eller førtidspension. For arbejdspladsen er det en fordel at 
få klogere og dygtigere medarbejdere – og faldende sygefravær.

Aarhus
– Danmarks klogeste kommune!

Af 
Hosea Dutschke, 

direktør for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, 
og 

Kirsten Normann Andersen, 
formand for FOA Århus

’Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge!’
Jacob Haugaards berømte slogan fra 1970-

erne har fået et twist i Aarhus. Ordet ’arbej-
de’ er skiftet ud med ’uddannelse’.

  ’Uddannelse under sygdom’ er et tilbud 
til blandt andet sosu-hjælpere og sosu-assi-
stenter om at gå på kursus og uddanne sig, 
mens de er sygemeldt, i det omfang deres 
sygdom giver mulighed for det. Formålet er 
at give medarbejderne mulighed for person-
lig og/eller faglig udvikling; men naturligvis 
også at få folk tilbage på arbejde så hurtigt 
som muligt – for jo længere tid de er væk, jo 
sværere er det at komme tilbage. 

Langt sygefravær, 
store konsekvenser
Selvfølgelig kan vi alle sammen blive syge en 
gang imellem. Men så snart vi når ud over 
et par ugers fravær, kan det hurtigt få store 
konsekvenser, både for den enkelte medar-

bejder og for arbejdspladsen. Når vi er væk i 
længere tid, mister vi den føling med jobbet 
og kollegerne, som vi automatisk får, når vi er 
på arbejdspladsen hver dag. 

  Alene i ældresektoren – Sundhed og 
Omsorg – er ca. 1200 medarbejdere om året 
syge i mere end 14 dage ad gangen. Lange 
fraværsperioder giver stor risiko for, at den 
sygemeldte bliver udstødt af arbejdsmarkedet 
og enten bliver fyret eller kommer på førtids-
pension. 

  ’Uddannelse under sygdom’ er til alle 
medarbejdere, der er for syge til at gå på ar-
bejde, men raske nok til at deltage i et ud-
dannelsesforløb. Uddannelse giver den syge 
en ny mulighed for at bevare tilknytningen til 
arbejdet. For det er selvfølgeligt surt, at sidde 
derhjemme med eksempelvis et brækket 
ben, men hvis man kan udnytte tiden til at 
få ny viden om sit fag, så går tiden hurtigere, 
og man kan vende tilbage med nye kompe-

tencer. Muligheden for uddannelse under 
sygdom vil komme på banen ved sygefra-
værssamtalen, hvor den syge medarbejder 
snakker situationen igennem med sin nær-
meste chef.  

Et tilbud
’Uddannelse under sygdom’ er et tilbud. 
Ingen skal tvinges til at gå på kursus, mens 
de er syge. Det skal være frivilligt og give 
mening for den enkelte. Der er i princippet 
kun fantasien og udbuddet af uddannelser, 
som sætter grænser for, hvad man kan vælge 
af efteruddannelse. Få eksempelvis styr på 
den nyeste viden om genoptræning og hjælp 
til selvhjælp. Eller få styr på den seneste 
nye viden inden for eksempelvis diabetes, 
apopleksi, sårbehandling m.v. Eller få gen-
opfrisket din faglige viden på specielle fag-
områder som eksempelvis psykiatri, sund-
hedsfremme m.v. 
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Og der bliver også mulighed for at vælge 
mere personlige uddannelser. Er du eksem-
pelvis en af dem, der skal lære at leve med 
kroniske smerter? Eller er du en af dem, som 
desværre er ramt af stress eller af en depres-
sion? Eller har du bare lyst til at udfordre din 

egen livsstil, så er der også kursustilbud, som 
er målrettet din personlige situation. 

  For os er der ingen tvivl om, at uddannel-
se under sygdom er vejen frem, når det drejer 
sig om at skabe det rummelige arbejdsmar-
ked med kloge, dygtige, veluddannede med-

arbejdere og plads til at tage hensyn og tænke 
nyt og anderledes. Nu prøver vi modellen af 
i Aarhus, men vi tager ikke eneret på den. 
Alle andre kommuner, ja, alle arbejdspladser 
i Danmark, er velkomne til at gøre os kun-
sten efter!

1.
Lise har brækket benet. I takt med, at 
flere borgere med psykiatriske diagno-
ser skal tilbydes behandling og støtte 
fra ældreplejen, har hun længe haft lyst 
til at få genopfrisket de psykiatriske fag. 
Nu bliver det held i uheld, at hun kan ud-
danne sig via e-læring, mens hun venter 
på at benet gror sammen igen. 

2.
Jette lider af kroniske smerter i ryg-
gen. Hun kan fx deltage i et kursus om 
”Aktiv smertehåndtering” hos Folke-
sundhed Aarhus. På kurset lærer hun 
at tackle sine smerter og dermed få en 
bedre hverdag og større livskvalitet.

3.
Ulla har en depression. Hun kan fx del-
tage i et individuelt sammensat modul 
under Jobcentret,  bestående af blandt 
andet træning i mindfulness og fysisk 
træning.

Fra 1. marts 2013 er det meningen, at sygemeldte medarbejdere skal tilbydes en palet af E-læringskurser. 
Så kan en sygemeldt medarbejder eksempelvis dygtiggøre sig via pc’en derhjemme. 

Kurserne kan fx være om håndhygiejne, inkontinens, pleje af demente, dokumentation, pc-kørekort m.v.

Eksempler på uddannelsesforløb
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En af de udbredte myter er blandt andet, at 
politikerne på Christiansborg har fastsat en 
mindsteløn ved lov. En myte som 7 ud af 10 
lønmodtagere tror på. Og en myte der ikke 
har noget som helst hold i virkeligheden, da 
mindstelønnen fastsættes i overenskomstfor-
handlingerne mellem lønmodtager- og ar-
bejdsgiverorganisationer. 

Derfor har LO lanceret kampagnen ”Er 
du OK” for at sætte fokus på kvaliteten af de 
danske fagbevægelser, og som led i kampag-
nen er LO-formand på rundtur i Danmark 
for at besøge arbejdspladser. I Århus gik tu-
ren forbi Lokalcenter Møllestien. 

Her mødtes Harald Børsting med sek-
torformænd Mette Fuglsig og Jette Ohlsen 

fra FOA Århus samt tillidsrepræsentanter, 
medarbejdere og ledelsen fra Møllestien til et 
uformelt kaffemøde om Danmark og fremti-
dens arbejdsmarked, og LO-formanden var 
ganske klar i mælet om nødvendigheden af 
at fastholde den danske model, hvor arbejds-
markedet bliver reguleret af fagforbundene 
og arbejdsgiverne.

– I Sydeuropa har flere lande politisk ved-
taget nedskæringer på løn og pension for of-
fentlige ansatte, netop fordi de kan. Det kan 
ikke ske i Danmark, fordi vi har den danske 
model, hvor overenskomsterne laves mellem 
lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Men det er 
nødvendigt, at vi fastholder modellen, hvis vi 
skal undgå lignende situationer i Danmark i 
fremtiden, sagde Harald Børsting.

FOA Århus stod bag invitationen og for-
mand for social- og sundhedssektoren Jette 
Ohlsen mener også, at medlemmerne skal 
til at snakke mere om nødvendigheden af 

fagforeninger ude på arbejdspladserne. FOA 
Århus er nemlig ikke mere, end det medlem-
merne selv gør den til.

– Der er naturligvis frit valg af fagforening 
i Danmark, men medlemsskabet har så stor 
betydning for alle dem, der står sammen, og 
hvis for mange står uden for fællesskabet, så 
bliver det svært at forhandle overenskomster 
hjem. Det vil betyde, at mange lønmodtagere 
får dårligere løn- og pensionsforhold. Derfor 
er det vigtigt, at fortælle kollegaer om de for-
dele der er ved at være medlem. Det er et 
godt tilbud, fordi FOA har overenskomsterne 
på deres arbejdspladser, og derfor er vi også 
bedst til at hjælpe folk, siger Jette Ohlsen.

”Er du OK” kampagnen er primært sat i 
gang for at oplyse danskerne om hele struk-
turen på det danske arbejdsmarked, men LO 
håber også at der bliver flere diskussioner på 
arbejdspladserne.

– Hvis vi får hævet det vidensniveau, så tror 

Er du
LO-formand Harald Børsting 
besøgte i november Lokal-
center Møllestien i Århus for 
at sætte gang i kampagnen 
”Er du OK”. Kampagnen skal 
oplyse danskerne om betyd-
ningen af fagforeninger, for 
undersøgelser har nemlig vist, 
at mange ikke ved, hvad over-
enskomsterne og de faglige 
fællesskaber betyder for det 
danske arbejdsmarked.

Af  Peter Justesen
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vi i LO, at der er mange flere, der bliver klar 
over, at det er ok at have en overenskomst, 
at det er ok at være i faglige fælleskaber, som 
forhandler de her overenskomster, og det er 
den diskussion vil gerne vil have i gang på 
arbejdspladserne. Hvad er der i overenskom-
sterne og hvorfor er det vigtigt, at vi står sam-
men om at forhandle og fastholde de overens-
komster, sagde Harald Børsting.

KRIFA og de andre gule
Sektorformand Mette Fuglsig mener ikke, at 
de gule kan kalde sig fagforeninger, fordi de 
netop består af kunder, der ikke har et fagligt 
fællesskab, og det betyder, at der ikke er et 
samlet overblik over rettighederne for de en-
kelte faggrupper.

– Hos eksempelvis KRIFA er en social- og 
sundhedshjælper ikke organiseret sammen 
med sine kollegaer, men sammen med andre 
personer fra andre faggrupper. Derfor kan de 
gule ikke hjælpe med den ekspertise, vi kan i 
FOA. De kender simpelthen ikke vores over-
enskomst godt nok og kan ikke forhandle ret-
tighederne på arbejdspladserne, fordi de ikke 
har overenskomsterne. 

Fremtiden for Danmark
Harald Børsting har været formand for LO 
siden 2007, og har været aktiv i fagbevægelsen 
siden han blev tillidsmand på en fiskefabrik i 
Glyngøre i 1974, og det var ifølge ham selv, 
første gang han som LO-formand besøgte et 
lokalcenter. Derfor fik han også en rundvis-

ning for at høre nærmere om forholdene, og 
talte med flere beboere rundt om på Møllesti-
en. En rundtur der også gav stof til eftertanke 
om fremtiden for Danmark.

– Jamen, jeg håber, at vi om 10 år har mere 
gang i vækst og beskæftigelse, samtidig med at 
vi kan stå sammen om de væsentlige grundpil-
ler i vores velfærdssamfund, og det mener jeg 
er helt afgørende. Jeg er bekymret for den dis-
kussion, der er på vej nu, ledt an af Venstre og 
de borgerlige folk, hvor man nu helt åbenlyst 
begynder at sige, jamen vores velfærd fylder 
for meget, den er for dyr, vores offentlige sek-
tor er for stor og for dyr og for ineffektiv. Den 

må vi simpelthen ikke hoppe på, jeg mener, 
at det er afgørende for os, at vi også i et 10-års 
perspektiv har grundpillerne i vores velfærds-
samfund, samtidig med at vi får langt flere i 
beskæftigelse, det håber jeg bliver Danmark 
om 10 år, sagde Harald Børsting inden han 
kørte videre mod København og flere med-
lemsmøder med fagbevægelsen og fremtiden. 
På hjemmesiden www.erduok.dk kan du læse 
mere om indsatsen.

I forbindelse med ”Er du OK” kom Harald Børsting på besøg hos Lokalcenter Møllestien, og allerede før han kom indenfor, standsede en gruppe udklingshæm-
mede ham på gaden for at få autografer.
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Af Anders Schou

Social- og sundhedshjælper Theresa Horvath var presset økonomisk og undersøgte, 
hvordan hun kunne begrænse sine udgifter.  Social- og sundhedshjælperen opda-
gede, at det var billigere at være kunde hos KRIFA, end medlem hos FOA, og derfor 
overvejede hun i efteråret at skifte.

– Jeg kontaktede KRIFA, og i starten lød det meget godt. Men det gør det jo næsten altid, når man 
bliver præsenteret for et eller andet, mener Theresa Horvath, der arbejder i Plejeboligerne Ankers-
gade i Århus.
Hun fortæller, hvordan KRIFA kunne tilbyde hende juridisk bistand ligesom FOA og havde un-
derstreget, at Theresa skulle have løn efter FOAs overenskomst, selvom hun var kunde i KRIFA.  
– Men når det er FOA, der har aftalt overenskomsten, så er FOA selvfølgelig også dem, 
der kender overenskomsten og området bedst, siger Theresa Horvath. 
Hun fortæller, at netop FOAs tilknytning til social- og sundhedsområdet havde stor betydning
 for, at hun blev i fagforeningen.
– KRIFA’s kunder er enkeltpersoner fra forskellige områder; i FOA er man sammen 
med sine kollegaer, forklarer social- og sundhedshjælperen.
FOAs tillidsrepræsentanter var også en vigtig årsag til, at Theresa Horvath stadig 
er FOA-medlem.
– Man har en talsmand på arbejdet, der kan støtte én på en helt anden måde, 
end KRIFA kan, når de ikke har tillidsrepræsentanter, siger hun.
Theresa Horvath har nu opgivet sine planer om at blive kunde i KRIFA.
– FOA er dyrere end KRIFA, men man får også meget mere i FOA, 
vurderer Theresa Horvath.  

Tjekkede KRIFA ud - blev i F    A
Den 22-årige social- og sundhedshjælper Theresa Horvath overvejede at skifte FOA ud med KRIFA, 
men droppede idéen, da hun havde undersøgt sagen nærmere.
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Afdelingsbladet bliver kvartalsblad

Af Anders Schou

Fagbladet Fag og Arbejde Århus ændrer udgivel-
sesfrekvens, så bladet ikke længe udkommer hver 
anden måned, men i stedet hver tredje. 
Baggrunden for beslutningen er, at forbundet frem-
over kun vil lave 8 forbundsblade om året, i stedet 
for de tolv blade, som forbundet producerer i dag. 
Da afdelingsbladet seks gange om året bliver distri-
bueret sammen med forbundets blad, så har deres 
beslutning betydet overvejelser om, at der også 
skulle ske ændringer lokalt.
Mest oplagt har været enten at øge antallet af lokale 
blade til 8, så afdelingsbladet på den måde kunne 
følge forbundsbladets udgivelsesrytme. Eller også 
mindske antallet af lokale blade til fire, så der fortsat 
kommer et lokalt blad ud sammen med hvert andet 
forbundsblad.
Afdelingsbestyrelsen valgte altså den sidste løs-
ning. Begrundelsen er, at afdelingen satser mere og 
mere på digital kommunikation blandt andet gen-
nem afdelingens hjemmeside og nyhedsbrev. Des-
uden betyder beslutningen en besparelse, mens et 
øget antal lokale blade ville have øget udgifterne.   
Redaktionelt vil den nye udsendelsesfrekvens be-
tyde, at bladet i endnu højere grad end i dag vil være 
et baggrundsmagasin, der indeholder tema-artikler 
og omtale af arrangementer og andre medlemstil-
bud.
Næste nummer af Fagbladet Fag og Arbejde Århus 
kommer sidst i marts.

Afdelingsbladet udkommer 
fremover hvert kvartal, 

altså fire gange om året. 
Det har afdelingsbestyrelsen 

besluttet. 
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Afdelingens 
generalforsamling
torsdag den 18. april 2013

Tidsplan
Indtjekning og spisning kl. 17.30-18.30

Dagsorden
 1. Velkomst
 – herunder valg af dirigenter og præsentation af afdelingsbestyrelsen
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Regnskab 2012, rammebudget 2013 
 6. Beretning/fremtidig virksomhed
 7. Indkomne forslag
 8. Valg 
 a. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år
 b. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 c. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 d. Valg af 1 fanebærer for 2 år
 e. Valg af 1 fanebærersuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
10. Afslutning

Indsendelse af forslag til punkt 7, skal være afdelingen i hænde senest den 19. marts 2013.
Kandidatforslag til næstformandsposten punkt 8a, skal være afdelingen i hænde senest 
den 19. marts 2013.
Der kan foretages brevafstemning til afdelingsnæstformandsposten i afdelingens 
åbnings tid fra den 10.-17. april 2013.
Adgang til generalforsamlingen sker ved forevisning af medlemsbevis eller bevis for ret-
tidigt indbetalt kontingent.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66, 
på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse 
af navn senest den 15. april 2013. Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 



Å R H U S  ·  F A G  O G  A R B E J D E N U M M E R  1  ·  J A N U A R  2 0 1 311

Sektorårsmøder

tirsdag den 12. marts 
Social- og sundhedssektoren 

foregår i mødesalen

Tidsplan 
Kl. 16.00 Indtjekning og årsmøde start
Der er spisning i forbindelse med årsmødet

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed
5. Tema
6. Indkomne forslag
7. Valg
 a. 1 sektornæstformand for 4 år
 b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (vælges blandt sektorbestyrelsen)
 c. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter (vælges blandt sektorbestyrelsen)
8. Eventuelt
9. Afslutning

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 10. februar 2013

 Adgang til årsmøderne sker ved forevisning af medlemsbevis eller bevis 
for rettidigt ind betalt kontingent.

Tilmelding til årsmødet kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66, 
på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk 

med angivelse af navn og sektor senest den 8. marts 2013. 

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 
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Sektorårsmøder

tirsdag den 12. marts 
Kost- og servicesektoren 

foregår i annekset

Tidsplan 
Kl. 16.00 Indtjekning og årsmøde start
Der er spisning i forbindelse med årsmødet

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
5. Indkomne forslag
6. Valg
 a. 1 sektornæstformand for 4 år
 b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (vælges blandt sektorbestyrelsen)
 c. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter (vælges blandt sektorbestyrelsen)
7. Eventuelt
8. Afslutning

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 10. februar 2013

 Kost- og servicesektoren suspenderer årsmødet og foretager valg til faggrupperne.

Adgang til årsmøderne sker ved forevisning af medlemsbevis eller bevis 
for rettidigt ind betalt kontingent.

Tilmelding til årsmødet kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66,
på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk 

med angivelse af navn og sektor senest den 8. marts 2013. 

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 
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Sektorårsmøder

tirsdag den 19. marts 
Pædagogisk sektor 

foregår i mødesalen

Tidsplan 
Kl. 17.30 Indtjekning ved mødelokalet og spisning i kantinen

Kl. 18.15 Sektorårsmødet starter

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
5. Indkomne forslag
6. Valg
 a. 1 sektornæstformand for 4 år
 b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (vælges blandt sektorbestyrelsen)
 c. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter (vælges blandt sektorbestyrelsen)
7. Eventuelt
8. Afslutning

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 17. februar 2013

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

Tilmelding til årsmøderne kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66, 
på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk 

med angivelse af navn og sektor senest den 15. marts 2013. 

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 
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Sektorårsmøder

tirsdag den 19. marts 
Teknik- og servicesektoren 

foregår i annekset

Tidsplan 
Kl. 17.30 Indtjekning ved mødelokalet og spisning i kantinen

Kl. 18.15 Sektorårsmødet starter

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
5. Indkomne forslag
6. Valg
 a. 1 sektornæstformand for 4 år
 b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (vælges blandt sektorbestyrelsen)
 c. 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter (vælges blandt sektorbestyrelsen)
7. Eventuelt
8. Afslutning

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest mandag den 18. februar 2013

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

Tilmelding til årsmøderne kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66, 
på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk 

med angivelse af navn og sektor senest den 15. marts 2013. 

Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. 
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FOA Århus 
ønsker alle medlemmer 

et godt nytår
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Medlemsarrangementer 
forår 2013
Velkommen til et aktivt første halvår 2013
På de næste sider finder du en række af afdelin-
gens aktiviteter for første halvår 2013.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelin-
gens hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Bemærk, at vi kan tilbyde en række IT kurser, med 
både billedbehandling, Word, Excel, Internetkur-
sus, Gratis tilbud/tjenester fra nettet. 
Vi håber på stor opbakning til kurserne.
Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslags-
tavlen på din arbejdsplads eller på hjemmesiden.

God fornøjelse!
Venlig hilsen

FOA Århus

’Gå gladere hjem fra arbejde
end da du kom’
v/konsulent Freddy Meyer

Hvordan danner vi os et overblik over vores liv 
og de forandringer der uundgåeligt vil komme 
til os? Hvad dræner os for energi – og hvad kan 
vi gøre for at komme ind i en positiv tankegang 
og udvikling – hvordan bevarer vi gejsten og 
rummeligheden til at klare hverdagens udfor-
dringer og forandringer?
Ja, vi skal utrolig mange ting – og det er et pro-
jekt at holde sig i form til at kunne og ville skabe 
sig grundlag for at give sig selv mange flere 
overskudsglade dage i samvær med kolleger, 
børn, forældre og familie.
Foredraget er meget underholdene 
og forløser et alvorligt emne 
med et godt grin.

Mandag 29. april 2013 
kl. 19.00-21.00 
i FOA Århus
Kursus nr. A00
Tilmeldingsfrist: 
fredag 5. april

’De urørlige’
Intruktører: Eric Toledano & Olivier Nakache
Phillipe er mangemillionær, bor i Paris’ fi-
neste kvarter og er lam fra halsen og ned 
efter en paraglidingulykke. Driss er arbejds-
løs, småkriminel og bor i en forstadsghetto. 
Da Phillipe vil ansætte en ny hjælper, søger 
Driss modvilligt jobbet og forventer at få et 
rungende nej, som han er vant til. Men Phi-
lippe, der savner forandring i hverdagen, 
overrumples af Driss’ sarkastiske humor og 
beslutter sig for at hyre den fandenivoldske 
speedsnakker. Ud af mødet mellem de me-
get forskellige mænd opstår et usandsyn-
ligt og livsbekræftende venskab, der taler til 
både hjerne- og lattermusklerne og i særlig 
grad til hjertet.

’De urørlige’ er en vedkommende komedie 
med dybde og masser af charme. Filmen 
er den største franske biografsucces i mere 
end ti år og har sat publikumsrekorder ver-
den over.

Man er velkommen til at tage en ledsager 
med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.30 i biografen 
Øst for Paradis
Kursus nr. A01
Tilmeldingsfrist: tirsdag 5. februar

SMS-nyheder
FOA Århus har en 
SMS-service, som 
orienterer dig om 

nyheder og vigtige 
arrangementer. 

Send en SMS med 
teksten foaaarhus 

til 1919. 
Så er du tilmeldt.

Hvis du vil afmeldes, 
skriver du foaaarhus 
stop – og beskeden 
sendes igen til 1919.
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Kursus i Mindfulness – 3 aftener
– ved socialrådgiver/psykoterapeut
 Maja Frahm Oue

Træning i indre ro og overskud til at håndterer daglig-
dagen. 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

Mindfulness understøttes af mange forskningsresul-
tater, som viser særdeles lovende resultater inden for 
stress, angst, kronisk smerte og forebyggelse af depres-
sioner mm.
Medbring: tæppe og underlag. Kom gerne i ”løsthæn-
gende tøj” og sokker eller bløde sko.
3 onsdage hhv. 10., 17. og 24. april 2013 kl. 18.30-21.00 
i FOA Århus. Der er samlet tilmelding til alle 3 aftener. 

Kursus nr. A02
Tilmeldingsfrist: mandag 18. marts 
Kurset foregår i samarbejde mellem Klubben for Social-
og sundhedsassistenter og FOA Århus. 
Som sosu-assistent bedes du tilmelde dig på ansc@foa.
dk. Husk at oplyse cpr-nr. og ’Mindfulness’ ved tilmelding.
Der er max 50 pladser på kurset – ved flere tilmeldinger, 
vil der blive trukket lod blandt de tilmeldte.

Dokumentarfilm
 – om White Pride 
Filmen er pt. ved at blive klippet færdig 
og har endnu ikke fået et navn. Den 9. 
februar 2013 får filmen premiere. 

Filmen handler bl.a. om en ung kvinde 
Charlotte fra Århus, der har været po-
litisk aktiv på venstre-fløjen i nogle år. 
Flere af hendes venner har været ud-
sat for volden fra White Pride. Char-
lotte levede i 8 mdr. som en del af det 
nazistiske miljø, som hun forsøgte at 
infiltrere, for at forhindre at flere blev 
overfaldet – således at hun kunne ad-
vare om fremtidige overfald. 
I 2010 udgav Charlotte bogen ’For-
klædt som Nazist’. Hun er nu flyttet til 
Sverige og regner aldrig med at kun-
ne vise sig i Århus igen.
Se og hør om hendes og andres 
skræmmende oplevelser med White 
Pride.
Produktionskollektivet Opbrud har la-
vet dokumentarfilmen.

Tirsdag 14. maj 2013 kl. 19.00-(21.00)
i FOA Århus.
Kursus nr. A03
Tilmeldingsfrist: tirsdag 30. april

Tilmelding side 19 og 
på afdelingens hjemmeside

www.foa-aarhus.dk
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’Et land, hvor alderdommen
ikke er velkommen’ 
- foredrag af Collins Woode
Collins Woode kom oprindeligt til Danmark som musi-
ker. Han blev her i landet og på et danskkursus var der 
oplæg fra Social- og sundhedsskolen i Århus.
Ghaneseren blev forundret over, at uddannelse skulle 
være nødvendigt for at hjælpe ældre. I Ghana bliver 
ældre, især kvinder, ofte opfattet som hekse og bliver 
udstødt.
Overtro og fordomme florer og nogle ældre bliver sam-
let i særlige lejre, hvor de lever et usselt liv.
I 2001 tog Collins SOSU-uddannelsen. Under uddan-
nelse og senere ansættelse på Lokalcenter Trøjborg 
– blev han så betaget af den måde den offentlige æl-
drepleje i Danmark er organiseret på – at han i 2006 
stiftede foreningen Akrowa Aged-Life Foundation. For-
eningens formål er at overføre dansk ’knowhow’ til det 
ghanesiske politiske system for på sigt at forbedre for-
holdene for Ghanas ældre borgere.
Forening Akrowa Aged-Life Foundation (AALF) har 
etableret ’Trøjborg Centret’ i Ghana. Centret har nav-
net, fordi Collins blev ansat på Lokal Center Trøjborg 
efter endt uddannelse. Nu sender Sosu-skoler Sosu-
assistentelever i 4 ugers parktik i Ghana.  

Torsdag 14. marts 2013 kl. 19.00- (21.00) i FOA Århus.
Kursus nr. A04
Tilmeldingsfrist: mandag 25. februar

Møder for seniorer om sundhed 
jura, efterløn, og seniorværdier
Her har du som senior (+55) mulighed for at tilmelde dig 
en række temamøder, hvor der vil være en gennemgå-
ende underviser, som vil få hjælp fra specialister fx en 
jurist, en sagsbehandler fra a-kassen og en sundheds-
faglig person. Du kan vælge at tilmelde dig alle møderne 
eller dem, som du har primær interesse for. 
Bemærk, at vi også holder et møde om pension v/Pen-
Sam (se senere i programmet).

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

Mandag 28. februar kl. 19.00-(21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A05
Tilmeldingsfrist: torsdag 31. januar

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

Onsdag 6. marts kl. 19.00-(21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A06
Tilmeldingsfrist: onsdag 6. februar

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

Mandag 18. marts kl. 19.00-(21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A07
Tilmeldingsfrist: mandag 18. februar

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

Onsdag 3. april kl. 19.00-(21.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A08
Tilmeldingsfrist: onsdag 6. marts

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

Oplægsholder er Morten Møller fra PenSam.

Tirsdag 9. april kl. 19.00- (21.00) i FOA Århus.
Kursus nr. A09
Tilmeldingsfrist: fredag 22. marts
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Tivoli Friheden
Kom billigt i Tivoli Friheden i perioden april-september med FOA Århus. 
Hold øje med rabatkuponen i marts-udgaven af ”Fagbladet FOA fag og arbejde Århus”.

Ladywalk
Mandag 27. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: se marts-udgaven af ”Fagbladet FOA fag og arbejde Århus”.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

M-løbet – KUN for mænd
M-løbet afholdes af Aarhus 1900 den 13. juni 2013. Distancerne er 5 km og 10 km.
Tilmelding og pris: se marts-udgaven af ”Fagbladet FOA fag og arbejde Århus”.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via afdelingen.

1. maj i FOA Århus
Alle medlemmer inviteres til at deltage i afdelingens 1. maj-arrangement. 
Se flere oplysninger i marts-udgaven af ”Fagbladet FOA fag og arbejde Århus”.

Nyhed
2011

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

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

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

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

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

Du kan også finde
aktivitetsoversigten

på afdelingens 
hjemmeside

www.foa-aarhus.dk

FOA Kor
Koret starter op igen onsdag 9. januar kl. 19.00-
21.30 i Demenscaféen, P.P. Ørumsgade 11, bygning 
20, 8000 Århus C.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne. 
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidli-
gere erfaring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen  
til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr.  
86 14 97 18. For tilmelding brug tilmeldingskuponene 
i bladet eller www.foa-aarhus.dk.

Kursus nr. A10

Tilmeldingsfrist: 2. januar

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

Arrangementets navn: Arr.nr.:

Navn: Cpr.nr.:

Tlf. privat: Tlf. arbejde:
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Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart

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

Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger. 

4 dags kursus 25/2-26/2 2013 og 4/3-5/3 2013 kl. 8.30-12.15 
Kursus nr. A 11

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

Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.

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

4 dags kursus 11/3-12/3 2013 og 18/3-19/3 2013 kl. 8.30-12.15
Kursusnr. A12

Internet og e-mail
Sådan bruger du nettet
På dette kursus skal du lære at bruge internettet som et fantastisk 
arbejds-redskab 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 3/4, 10/4 og 17/4 2013  kl. 17.30-20.30
Kursusnr. A13
3 dags kursus 8/4-9/4 2013 og 15/4 2013 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A14

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

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

3 dags kursus 14/1-15/1 2013 og 21/1 2013 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A60

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

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

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

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

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

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

3 onsdage aftener 16. 23. 30. januar 2013 kl. 17.30-20.30
Kursusnr. A62 
3 dags kursus 16/4 2013 og 22/4-23/4 2013 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A15

IT-kurser
afholdes hos 

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby J

Til kurserne om aftenen serveres en sandwich og kaffe/te. 
Til formiddags-kurserne serveres franskbrød og kaffe/te.
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Sygehjælpernes Brancheklub i Århus

afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Bestyrelsens beretning
 6. Regnskab
 7. Lovændringsforslag
 8. Indkomne forslag
 9. Kontingentfastsættelse
10. Valg:
 a.  Formand, Vibeke Haumann Jensen modtager genvalg
 b.  Bestyrelsespost A regionsansat, Kirsten Gerdes  

modtager genvalg
 c. Bilagskontrollant, Vibeke Dam modtager genvalg
 d.  Bilagskontrollantsuppleant, Tinne Mogensen  

modtager genvalg 
 e.  Fanebærer
 f.  Fanebærersuppleant
11. Eventuelt

Skriftlige kandidatforslag til bestyrelsesposterne 
skal være modtaget i Sygehjælpernes Brancheklub 

senest 28 dage før generalforsamlingen. 
Kandidater til øvrige poster kan opstilles 

på generalforsamlingen. 
Indkomne forslag skal være klubben i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afvikles i henhold til klubbens love. 

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i MA-REN

Mandag d. 18-2-2013 kl. 16.00
hos FOA Århus i annekset, 

Christian X’s Vej 56-58, 8230 Viby J.

Dagsorden er som følger.
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af forretningsorden
 6. Beretning ved formand Birthe Lahn
 7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
 8. Indkomne forslag
 9. Valg
 På valg er:
 a.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Grethe Brøndum 

(modtager genvalg)
 b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Hanne Rasmussen 

(modtager genvalg)  
 c.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Joan Kuntz  

(modtager genvalg)
 d.  Bilagskontrollant for 1 år
 e.  Bilagskontrollant suppleant for 1 år
10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge 
lovene være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen, den 11. februar 2013

Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal 
ifølge lovene være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen, 4. februar 2013

Formand Birthe Lahn, Søren Frichsvej 105, 8230 Åbyhøj el. 
lahn@aarhus.dk

Klubbens regnskab kan hentes 1 uge før generalforsamlingen 
hos 

Kasserer Grethe Brøndum, Kirketoften 8, 1., 8260 Viby J, 
onsdag den 13. februar mellem kl. 16.00 og 17.00

Der ønskes tilmelding senest mandag den 4. februar 2013 på 
mail hannepalle@stofanet.dk på grund af traktement. 1 øl/

vand og lidt godt til ganen 

Husk vores gode bankospil efter generalforsamlingen

Arrangementer

Handicaphjælpernes Faggruppeklub

Bowling med efterfølgende spisning
Torsdag den 24. januar kl. 16,30

Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J

Tilmelding til: Tlf: 2026 5154 eller e-mail: klubpost@live.dk
Tilmeldingsfrist: Senest den 18/1

Handicaphjælpernes Faggruppeklub

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. februar kl. 16,00

FOA Aarhus, Chr. X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Dagsorden med opstillingsliste kan ses på 
www.handicaphjaelper-aarhus.dk fra 1. januar.

Tilmelding til: Tlf: 2026 5154 eller e-mail: klubpost@live.dk
Tilmeldingsfrist: Senest den 19/2
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Der indkaldes hermed til 
ordinær generalforsamling

Faggruppeklubben Social- og Sundhedshjælpere
 og Hjemmehjælpere

Tirsdag den 26. februar 2013 klokken 18.00
FOA Århus, kantinen

Christian X’s Vej 56-58, Viby J.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Budget
 7. Ændring af klublove
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg:
 a.  Formand  

– (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg)
 b.  Bestyrelsesmedlem – (vakant)
 c.  Bestyrelsesmedlem  

– (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg)
 d.  Bestyrelsesmedlem  

– (Susanne Hansen – modtager genvalg)
 e.  Bilagskontrollant  

– (Lisbeth K. Jensen – modtager genvalg)
 f.  Bilags kontrollant suppleant  

– (Gitte Roenborg – modtager genvalg)

Valg af faggrupperepræsentanter:
En for Hjemmehjælperne 
– (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg)
En suppleant for Hjemmehjælperne
–  (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg)
En for Social og sundhedshjælpere
–  (Gitte Schneider– modtager nyvalg)
En suppleant for Social- og sundhedshjælperne (vakant)
Valg til sektorbestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem for Hjemmehjælperne (Lis Udengaard 
Rasmussen – modtager genvalg) og bestyrelsessuppl. (Britha 
Lund Sørensen – modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem for Social- og sundhedshjælperne (Gitte 
Schneider – modtager nyvalg) og bestyrelsessuppl.(vakant)

 9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
11. Afslutning. 

Ifølge lovene skal kandidat forslag til faggruppeklub/sektor 
bestyrelsen/faggrupperepræsentanter indsendes skriftligt 
til faggruppeklubben, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J., 

senest tirsdag den 12. februar 2013.
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde 

senest tirsdag den 19. februar 2013.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske i klubbens åb-
ningstid mandag – torsdag klokken 12 – 15 på telefon: 46 97 

32 22 eller på klubbens hjemmeside, 
senest den 19. februar 2013 af hensyn til traktementet efter 

generalforsamlingen.

Generalforsamling

Klubben for Dagplejere

Mandag, den 25. februar 2013 kl. 19.45
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 

8260 Viby J, mødesalen, 1. sal 
Der er spisning kl. 18.00-18.30 i kantinen på 2. sal

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning v/Bente Malmberg
 4. Fremlæggelse af regnskab v/Helle Nørregård Nielsen
 5. Indkomne forslag
 6. Lovændringer
 7.  Valg:

 a.  Valg af næstformand, Helle Nørregaard Nielsen,  
modtager genvalg

 b.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,
 1. Annett Fjeldborg, modtager ikke genvalg
 2. Trine Ølgaard, modtager genvalg

 c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 1.  suppleant Jannie Nielsen, modtager genvalg
 2. suppleant Lisbeth Larsen, modtager genvalg

 d.  Valg af 1 bilagskontrollant, Annett Gravballe, modtager 
genvalg

 e.  Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter
 1. suppleant Henny Hentze, modtager genvalg
 2. suppleant Kirsten Ørsted Kristensen, modtager genvalg, 

 f.  Valg af fanebærer, Liselotte Hovgaard, modtager genvalg
 g. Valg af 1 fanebæresupleant
 8.  Valg til sektorbestyrelsen, til indstilling på sektorårsmødet 

2013:
 a.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Bente Malmberg, modtager 

genvalg
 b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Beth Birk, modtager genvalg
 c.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Helle Nørregaard Nielsen, 

modtager genvalg
 d.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem, Trine Ølgaard Jensen, mod-

tager ikke genvalg
 e.  Valg af 1 supl. til bestyrelsen, Dorthe Duvald, modtager 

genvalg
 f.  Valg af 2. supl. til bestyrelsen, 
 9. Kontingentfastsættelse
10. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 Indkomne forslag, 
skal ifølge lovene indsendes skriftligt, 

senest 8 dage før generalforsamlingen 18. februar 2013 til Klub-
ben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifølge 
lovene indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlin-
gen 11. februar 2013 til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 

56-58, 8260 Viby J
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen 

i klubben.

Tilmelding senest den 21. februar på tlf. 4697 3220 
– e-mail: bm013@foa.dk 

eller Klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk på 
grund af traktement (2 stk. smørrebrød + øl/vand)
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Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub 

Tilmelding til Rita Pedersen 
på tlf. 2369 6630

Hyggedag med sang
Husk tilmelding til nytårskoncerten. 
Tid: Torsdag den 10. januar kl. 
14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest d. 7. januar 

Nytårskoncert
Tid: Fredag den 18. januar kl. 17.30
Sted: Spektrum

Ålykke Centret
Her skal vi have en rundvisning 
og se alt det nye, der er lavet. Der 
bliver serveret kaffe. 
Tid: Torsdag den 24. januar kl. 14.00
Sted: Vi mødes på stedet
Tilmelding: Senest den 20. januar 

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid: Torsdag den 7. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 4. februar 

Emblemfabrikken, Malling
Vi mødes ved Spektrum kl. 13.30 
og kører sammen derfra. Hvis du 
vil køre, vil vi gerne vide det. Der 
skal betales 20 kr. til den, der kører. 
Vi får en rundvisning og kaffe og 
småkage.
Tid: Torsdag den 21. februar kl. 
14.00 – Spektrum kl. 13.30
Tilmelding: Senest den 18. februar. 
Der kan deltage max 30 personer

Pakkespil
Husk pakke til ca. 30 kr. 
Tid: Torsdag den 7. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 4. marts

Møde med ?
Har du en idé til hvem, hvad, så vil 
vi gerne vide det. 
Tid: Torsdag den 21. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 18. marts

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

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
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Arbejdspladsjubilæer
25 års Arbejdspladsjubilæum
Pædagogisk Sektor:
10. dec.  Dagplejer Helle Elmstrøm Jensen, Dagtilbud Viby
12. jan.  Dagplejer Lena Asferg, inst. 1301- Område Viborgvej 
13. jan.  Dagplejer Jette Jane Sejr, Inst. 904

Social- og sundhedssektoren:
 1. nov. Social- og sundhedsassistent Karin Hogg, Vikærgården
 1. nov.  Social- og sundhedshjælper Dorthe Bust Madsen,  

Område Viby/Højbjerg
 1. nov. Social- og sundhedshjælper Solveig Jensen, Område Marselis
 1. nov. Portør Henry Simon Søgaard, ÅUH Midtbyen
 1. dec. Social- og sundhedshjælper Inger Lottrup, Område Midtbyen 
 3. nov. Portør Søren Bjærge, ÅUH Skejby 
20. nov.  Social- og sundhedsassistent Elsebeth Kaysen,  

Skovbakkehjemmet 
 9. dec.  Social- og sundhedshjælper Ingelise Hadberg,  

Område Hasle-Åbyhøj 
 1. jan. Portør Kim Lundsgren, ÅUH Skejby 

Teknisk Sektor:
 1. dec.  Buschauffør Stig Thyge Wæhrens,  

Busselskabet Århus Sporveje  

40 års Arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektorer:
 1. nov.  Portør Henry Simon Søgaard, ÅUH Midtbyen
 3. nov.  Social- og sundhedsassistent Birthe Hanen, ÅUH Midtbyen 
 1. dec.  Portør Kaj Larsen, ÅUH Midtbyen 

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via tillids-
repræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret  gaven fra afdelin-
gen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på arbejdspladser 
uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysnin-
ger 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.

FOA Århus Seniorklub 

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

Nytårskur
Vi byder 2013 velkommen med lidt 
godt til ganen. 
Alle er velkommen til at deltage 
med noget underholdning.
Tid: Tirsdag den 8. januar kl. 14.00

Foredrag
”Livet på trods” med humor og 
musik. Foredragsholder fra FOF.
Tid: Tirsdag den 22. januar kl. 14.00

Hyggemøde
Med banko og kinesisk lotteri. 
Indbetaling til Tysklandsturen.
Tid: Tirsdag den 5. februar kl. 14.00

Foredrag
Kirsten Normann Andersen, 
formand i FOA Århus, kommer og 
fortæller om, hvad FOA gør for os 
”ældre” medlemmer og hvad vi kan 
medvirke til.
Kinesisk lotteri.
Indbetaling til Tysklandsturen.
Tid: Tirsdag den 19. februar kl. 14.00

Foredrag
Regionsmedlem Carl Johan Ras-
mussen. Han vil fortælle om, hvad 
sygehusene i Regionen gør nu og i 
fremtiden.
Kinesisk lotteri.
Indbetaling til Tysklandsturen.
Tid: Tirsdag den 5. marts kl. 14.00

Generalforsamling
Vi vil starte med lidt underholdning. 
Indbetaling til Tysklandsturen.
Tid: Tirsdag den 19. marts kl. 14.00

Rundvisning
På Brandstationen og efterfølgende 
kaffe der. Vi mødes ved Brandsta-
tionen, Ny Munkegade. Der kan 
deltage 25 på hver rundvisning. 
Der er trapper i forbindelse med 
rundvisningen.
Tid: Tirsdag den 2. april kl. 10.00 
og kl. 13.00

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

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

AKUT telefon – 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. 23 72 11 70
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 
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