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Solidaritet eller gruppemobning
Både den nuværende og den tidligere regering – og både de offentlige og de private 
 arbejdsgivere – fører noget, der efterhånden ligner en løbende kampagne, som lidt på skift 
rammer næsten alle samfundsgrupper på nær de rigeste og mest magtfulde. Kampagnen 
handler om, hvordan vi alle sammen belaster samfundet og hinanden.

De økonomiske og politiske magthavere samt deres eksperter taler om en ”ældrebyrde”, 
og hvordan en omhyggelig visitation i ældreplejen kan forhindre, at ældre modtager hjælp, 
de ikke har brug for. Som om ældre ikke foretrækker at klare sig selv, hvis de kan. Og 
som om de nuværende ældre ikke har betalt skat gennem et helt liv, mens kommende 
generationer af ældre desuden bidrager med arbejdsmarkedspensioner, der vil give mil-
liarder i skatteindtægter. 

Magthaverne taler om de studerendes ”fjumreår”, og hvordan de skal hurtigere gennem 
uddannelsessystemet. Som om nogen frivilligt og uden grund vil leve på SU-niveau, hvis 
et job med rigtig løn venter efter endt uddannelse.  

Magthaverne beskriver den offentlige sektor og dens ansatte som en økonomisk belast-
ning for resten af samfundet. Som om de private virksomheder og dens ansatte kunne 
trives uden ordentlige skoler, daginstitutioner, sygehuse og plejehjem.

Magthaverne beskriver de privatansatte som alt for højt lønnede og giver de høje løn-
ninger skylden for, at arbejdspladser flytter til udlandet. Men udenlandske undersøgelser 
udpeger Danmark som et af verdens allerbedste lande at investere i. Og arbejdsløsheden 
i europæiske lavtlønslande er væsentlig højere end i Danmark og andre lande, der har et 
højt lønniveau.

Magthaverne mere end antyder, at arbejdsløse på dagpenge og kontanthjælp er dovne, 
og at de derfor vil komme i arbejde, hvis man fjerner eller beskærer deres ydelser. Men 
virkeligheden har vist, at mennesker ikke kommer i arbejde, fordi de falder ud af dagpen-
gesystemet. De falder bare. 

Magthaverne har nu peget lærerne ud og vil ”normalisere” deres arbejdstidsregler, så 
de ikke længere er sikret tid til forberedelse. Som om, der er andre faggrupper, som på 
samme måde skal rette opgaver, finde undervisningsmaterialer osv. Og som om andre fag-
grupper, der har særlige forhold, som eksempelvis de ansatte på døgnområdet, ikke også 
har deres særlige arbejdstidsregler.

Vi kan hurtigt komme til at foragte hinanden, hvis vi accepterer magthavernes forklarin-
ger. Social- og sundhedsassistenten kan foragte sin smede-mand, der jager virksomhe-
derne ud landet; foragte sin gamle mor, der er en samfundsbyrde; foragte sin søn, der 
fjumrer for hendes skattekroner, foragte sin arbejdsløse datter, der ikke gider arbejde og 
foragte sine børns gamle lærer, der har alt for god tid. Vi kan lade os splitte. 

Men vi kan også være solidariske med hinanden. Alle os, der skaber samfundets varer og 
serviceydelser, har gjort det – eller uddanner os til at gøre det. Vi kan eksempelvis prote-
stere mod den gruppemobning, der foregår, når de økonomiske og politiske magthavere 
nærmest giver de arbejdsløse skylden for arbejdsløsheden. En hån fra de magthavere, der 
faktisk har haft indflydelse på samfundsudviklingen.

Vi kan vælge. Mellem solidaritet og gensidig gruppemobning.

Af 
Kirsten Normann 
Andersen
afdelingsformand
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” Vi kan hurtigt komme 
til at foragte hinanden, 
hvis vi accepterer magt -
havernes forklaringer.
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FOA Århus-medlemmer kan 
vurdere et helt års fagligt arbejde, 
når afdelingen den 18. april 2013 
har generalforsamling.
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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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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 spar penge på 
entré og Turbånd til en valgfri dag. 

Gyldighedsperiode: 6. april - 20. okt. 2013
               dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00

RABATKUPON – FOA Århus 
Entré barn (u. 90 cm):   0,- kr.
Entré barn (90-140 cm): 40,- kr.
Entré voksen (o. 140 cm): 50,- kr.
Turbånd (u. 90 cm): 50,- kr.
Turbånd (o. 140 cm): 90,- 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

Forår 2013
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Offensive arbejdsgivere, færre jobs og falden-
de realløn har præget året, som imidlertid 
også bød på en plejehjemsstrejke, en jobfor-
midling for FOA-medlemmer og nye FOA-
krav i lokallønsforhandlingerne.

Formanden for Teknik- og Servicesekto-
ren, Jan Nonboe, er utilfreds med regeringen, 
som senest har foreslået at sænke selskabs-
skatten og spare på SU og kontanthjælp.

– På den måde har det været et møgår. 
Politikken har været borgerlig, så vi kan ikke 
sige, at vi har fået en rød regering, mener han.

Afdelingens næstformand Inge Jensen Pe-
dersen hæfter sig særligt ved de arbejdsløses 
situation, som blev alvorligt forværret, da dag-
pengereformen ved årsskiftet trådte i kraft. 
Arbejdsløse kan nu kun få dagpenge i to år, 
og det tager dobbelt så lang tid som tidligere 
at optjene dagpengeretten.

Regeringens bud på løsninger har været de 
såkaldte akutjob, og at folk kan få et halvt års 
uddannelse på en særlig uddannelsesydelse, 
hvis de i årets første seks måneder ryger ud 
af dagpengesystemet. Og de initiativer er util-
strækkelige, mener næstformanden.

– Jeg synes, det har været utroligt meget op 
ad bakke, når vi i fagbevægelsen har forsøgt 
at påvirke regeringen på det her spørgsmål, 
siger hun.

For næstformanden er ikke bare de nye 
dagpengeregler, men også reformen af fleks-
jobordningen og førtidspensionen eksempler 
på, at regeringen ikke har lyttet til FOA og 
den øvrige fagbevægelse.

– Og når man står overfor urimelig lovgiv-
ning, så må man jo selv forsøge at finde på 
nogle alternativer, mener Inge Jensen Peder-
sen.

Når vejen til resultater går op ad bakke

Af Anders Schou 

FOA Århus-medlemmer kan 
vurdere et helt års fagligt 
arbejde, når afdelingen den 
18. april 2013 har generalfor-
samling. FOA Århus’ politiske 
ledelse ser her på det år, der 
er gået siden generalforsamlin-
gen i 2012.

Politisk ledelse

Kirsten Normann 
Andersen

Inge Jensen 
Pedersen

Jan Nonboe Ulla Warming Mette Fuglsig 
Schjødt

Jette Ohlsen
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FOAs jobformidling
Dagpengeforringelserne er en del af bag-
grunden for, at FOA Århus har oprettet 
jobformidlingen Jobmatch, som siden nytår 
har hjulpet arbejdsløse med at finde arbejde, 
typisk vikarjobs.

– Projektet er lykkedes for os, og vi har 
kunnet hjælpe flere ud af arbejdsløshedskø-
en, siger Inge Jensen Pedersen, der er glad 
for at flere arbejdsgivere, blandt andre Sund-
hed og Omsorg i Århus Kommune har været 
positive overfor Jobmatch.   

Ikke bare de langtidsledige men også ny-
uddannede har glæde af den nye jobformid-
ling, da begge grupper har fået sværere ved at 
få arbejde. Det hænger sammen med, at sta-
ten i de senere år har lagt stramme rammer 
for kommunernes og regionernes økonomi, 
og at den politik er fortsat under den ny rege-
ring. Kommunerne bliver straffet hårdt, hvis 
de overskrider rammerne, og kommunerne 
bruger nu ikke engang de penge, som de 
må. Konsekvensen er, at mange stillinger er 
forsvundet, og det gælder også mange FOA-
jobs.  

– Det er normalt lettere at få en stilling, når 
man har et job i forvejen, så når muligheder-
ne bliver færre bliver langtidsledige og nyud-
dannede hårdt ramt, fordi de få jobmulighe-
der oftest bliver udnyttet af folk, der kan søge 
fra en stilling, forklarer afdelingsformand 
Kirsten Normann Andersen, som derfor læg-

ger vægt på, at Jobmatch skal hjælpe de to 
grupper ind på arbejdsmarkedet.

Hun mener også, at jobformidlingen er 
med til at markere et helt konkret alternativ 
til den officielle arbejdsløshedspolitik, der 
har et stærkt fokus på de lediges pligter.

– Jobmatch opsøger arbejdsgiverne og 
tilbyder dem arbejdskraft, der passer til ar-
bejdspladserne, og det sætter fokus på den 
kendsgerning, at det jo er arbejdsgiverne, 
der kan ansætte de ledige og derfor kan løse 
arbejdsløshedsproblemet, siger Kirsten Nor-
mann Andersen.

Afdelingsformanden mener, at FOA og 
fagbevægelsen i det hele taget skal blive bedre 
til at vise, at der er alternativer til de skiftende 
regeringers besparelser på velfærden.

– Vi skal pege på, at ordentlige skoler, dag-
institutioner, plejehjem og kollektiv trafik er 
en forudsætning for, at de private virksom-
heder og deres ansatte kan få hverdagen til 
at fungere, Og vi skal forklare, at hvis politi-
kerne sparer på et område, så kan det blive 
dyrere senere, som når huller i fortove og 
veje fører til hospitalsindlæggelser. Eller når 
udsatte børn ikke får hjælp og starter en livs-
lang kriminel karriere, siger hun.

Slap for besparelser
De stramme økonomiske rammer om kom-
munernes økonomi har betydet, at de årlige 
kommunale budgetforhandlinger ofte har 

indeholdt besparelser – også på FOAs om-
råder. Men i Århus slap plejeområdet for 
besparelser i 2012.    

I efteråret strejkede de ansatte på en af Ce-
res Husets afdelinger, fordi de var for få til 
at udføre deres arbejde ordentligt. Ansatte på 
flere andre århusianske plejehjem genkendte 
problemet og tilsluttede sig strejken, der slut-
tede, efter plejeområdet undgik besparelser 
i årets budgetforlig. Social- og Omsorgsråd-
mand Thomas Medom lovede også de ansat-
te en løbende dialog om, hvordan Sundhed 
og Omsorg kan bruge områdets ressourcer 
mest effektivt.

Strejken var overenskomststridig, og FOA 
Århus opfordrede løbende de strejkende til 
at genoptage arbejdet.

– Men det ændrer ikke på, at mange års 
besparelser på ældreplejen har skabt store 
problemer, og det er meget positivt, at om-
rådet ikke også skulle spare i år, siger FOA 
Århus formand Kirsten Normann Andersen.

Der var i 2012 lagt op til store ændringer i 
den århusianske skolestruktur, da der var for-
slag om at lukke en del skoler, og det skabte 
stor utryghed blandt de ansatte i skoler og 
SFO’er. Men ændringerne blev i sidste ende 
meget små, og formanden for pædagogisk 
sektor Mette Fuglsig Schjødt mener, at kom-
munen fremover skal undgå at skabe unød-
vendig uro blandt de ansatte.

– Man lavede et stort ståhej for ingenting. 
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Kommunen rystede en masse mennesker 
uden grund, fordi politikerne til sidst beslut-
tede at ændre meget lidt, mener hun.

På et tyndt grundlag var der også nega-
tiv opmærksomhed omkring et såkaldt 
rotationsprojekt, hvor social- og sund-
hedsassistenter ansat i Århus Kommune 
og regionen lærte noget om hinandens ar-
bejdsområder, mens ledige passede deres 
arbejde og fik joberfaring. Selvom FOA 
Århus henviste et tilstrækkeligt antal inte-
resserede ledige til projektet, så mente År-
hus Kommune, at medlemmerne var for 
uinteresserede, og at fagforeningen ikke 
pressede dem nok.

– Men faktisk var projektet en succes. Del-
tagerne lærte meget om at bygge bro mellem 
sygehusene og den kommunale pleje, og de 
var rigtig glade for det, fortæller formanden 
for Social- og sundhedssektoren Jette Ohl-
sen.

Mindre rummelighed
Sektorformanden mener, at arbejdsgiverne i 
det hele taget er blevet hurtigere på aftræk-
keren, og det gælder ikke mindst i personale-
sager, hvor sygdom eller mindre uenigheder 
hurtigere kan føre til afskedigelser.

– Jeg oplever tydeligt, at arbejdspladserne 
er blevet mindre rummelige, siger Jette Ohl-
sen.

Et omfattende eksempel på mindre rum-
melighed er Århus Kommunes totale ryge-
forbud, som forbyder alle de ansatte at ryge 

– også udendørs i deres egne pauser. Kom-
munens argumenter handler om, at de ansat-
te skal være rollemodeller, og at rygning tager 
tid, der kunne være brugt på service overfor 
borgerne.

– Hvis offentligt ansatte skal være rollemo-
deller for sundhed, så bliver kravene jo ret 
omfattende, da det jo for eksempel også er 
usundt at være overvægtig, spise sukker, køre 
bil fremfor at cykle eller være fraskilt mand, 
indvender Kirsten Normann Andersen, der 
også mener, at borgerne foretrækker at mod-
tage sundhedsrådgivning fra et almindeligt 
menneske fremfor en sundhedsapostel. 

Hun peger også på, at det er vigtigt at for-
svare de offentligt ansattes ret til at holde de 
pauser, som de reelt selv har betalt via over-
enskomsten.

– Så når folk ryger, spiser kage eller andet 
i deres pause, så tager de et pusterum, som 
de har ret til og ikke tid fra nogen, siger Kir-
sten Normann Andersen, der understreger, 
at rygning selvfølgelig bør foregå, så det ikke 
generer andre.

Krav til arbejdskraften   
Arbejdsgiverne stiller løbende nye krav til 
arbejdskraftens kvalifikationer, og det bety-
der, at social- og sundhedssektoren har haft 
et stort fokus på medlemmer, der har de 
tidligere uddannelser på området og altså er 
hjemmehjælpere, sygehjælpere, plejehjems-
assistenter og beskæftigelsesvejledere.

– der er blevet indkaldt til møder, hvor vi 

har orienteret om mulighederne for at efter-
uddanne sig til social- og sundhedshjælper el-
ler social- og sundhedsassistent, fordi ansatte 
med de tidligere udannelser risikerer at blive 
fyret først, når der er spareunder, fortæller 
Jette Ohlsen. 

Formanden for Kost- og servicesekto-
ren Ulla Warming oplever også, hvordan 
arbejdsgivernes krav til arbejdskraften har 
ændret sig – også selvom det ikke altid giver 
så meget mening. Diætister og ernæringsassi-
stenter har således fortrængt husassistenterne 
på mange plejehjem, fordi det skulle sikre, at 
de ældre får den rigtige ernæring.

– Men hvis maden kommer fra et centralt 
køkken, og ernæringsassistenten blot anretter 
den, så giver det jo ikke de store forbedringer, 
mener hun og fortæller, at husassistenterne 
på mange plejehjem nu enten har uddannet 
sig til ernæringsassistenter eller udelukkende 
gør rent. 

Omvendt er daginstitutionerne et område, 
hvor arbejdsgiverne næsten udelukkende 
bruger de traditionelle faggrupper, pædago-
ger og ufaglærte pædagogmedhjælpere, mens 
de lokale ledere kun ansætter meget få pæda-
gogiske assistenter.

– Derfor har vi sammen med forvaltnin-
gen lavet en folder, der fortæller arbejdsplad-
serne om assistentuddannelsen og opfordrer 
dem til at ansætte pædagogiske assistenter, 
fortæller formanden for Pædagogisk Sektor 
Mette Fuglsig Schjødt.

På sygehusene har social- og sundhedsassi-
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stenterne ofte oplevet, at de blev udpeget, når 
ledelserne skulle spare stillinger. I modsætning 
til læger, sygeplejersker og jordemødre, så har 
assistenterne ingen ledende fagfæller, der kan 
beskytte dem mod fyringer, og FOA Århus’ kri-
tik var hård, da ledelsen på Århus Universitets-
hospitals fødeafdeling i sommeren 2012 ansatte 
jordmødre til at lave assistentarbejde.

– Det ligner altså ren nepotisme, når man 
ansætter jordemødre til for eksempel at ryd-
de op på stuerne, mener Jette Ohlsen. 

 
Lokallønsforhandlinger
Formanden for Pædagogisk Sektor Mette 
Fuglsig Schjødt fortæller, at FOA Århus på 
det seneste har arbejdet for, at lokallønnen 
bliver fordelt mere decentralt. På hendes om-
råde aftalte fagforeningen og forvaltningen i 
Århus tidligere hvilke kompetencer og kva-
lifikationer, for eksempel kurser, der skulle 
give bestemte løntillæg, men nu vil FOA År-
hus gerne forhandle tillæggene direkte med 
de lokale ledere. Det skal sikre, at de penge, 
som er afsat til lokalløn i overenskomsten, 
også bliver brugt.

– Det var alligevel de lokale ledere, der af-
gjorde om en medarbejder måtte komme på 
et kursus, der udløste tillæg, og så kan vi lige 
så godt forhandle løn direkte med lederne, 
mener Mette Fuglsig Schjødt.

Ændringen vil kræve, at tillidsrepræsen-
tanterne er godt rustede til opgaven,

– Og det skal vi nok sørge for, at de er, 
lover sektorformanden.

Mens reallønnen generelt er faldet, så har 
en fornuftig fordeling af lokallønnen betydet, 
at Teknik- og servicesektorens medlemmer 
samlet set har bevaret deres, fortæller sektor-
formand Jan Nonboe.

– Vi har lagt meget vægt på, at tillæg gives 
for bestemte arbejdsfunktioner og ikke til be-
stemte personer, forklarer han.

OK 13
De overenskomstforlig som FOA har lavet 
med Danske Regioner og Kommunernes 
Landsforening indebærer så lave lønstignin-
ger, at medlemmerne sandsynligvis ikke vil 
kunne bevare deres realløn i overenskomst-

perioden, da priserne formentlig vil stige 
mere end lønnen i overenskomstperioden. 
Og da eksempelvis fødevarepriserne er de 
samme for højt- og lavtlønnede, så vil et real-
lønsfald ramme de lavtlønnede hårdest.

Netop derfor prioriterede FOA Århus et 
overenskomstkrav om lønstigninger i kroner 
fremfor procenter højt. Et ens kronebeløb til 
alle kommunalt ansatte ville nemlig give de 
lavest lønnede forholdsvis mest, mens en ens 
procentsats har den modsatte virkning. Des-
værre giver forliget lønstigninger i procent, og 
de ca 2 % over to år er mindre end de forven-
tede prisstigninger.

Udsigten til reallønsfald var da også årsa-
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gen til, at FOA Århus repræsentanter stemte 
nej, da forliget blev diskuteret centralt i FOA, 
hvor flertallet dog stemte ja, da de ikke vurde-
rede, at FOA kunne opnå mere.

– Men jeg mener, at vi som faglige ledere 
skal sige fra, når et resultat er så ringe. Hvor-
når skal vi ellers sige fra? spørger Kirsten 
Normann Andersen.

Udbud
Kost- og servicesektorens formand Ulla War-
ming har i peroden siden sidste generalfor-
samling arbejdet meget med udliciteringer 
og udbud, som både kommuner og regionen 
flere gange har haft planer om. Hun fortæl-
ler, at det ofte har været svært at få oplysnin-
ger om, hvad det helt præcis er, der skal i 
udbud og hvordan udbuddet skal foregå.

– Nogle gange er planerne så lige så stille 
blevet opgivet, men selv når en beslutning lig-
ger fast, som den der gælder udliciteringen af 
Lokalcentret Bøgeskovhus, så har det længe 
været uklart, hvad der egentlig skal ske, siger 
Ulla Warming.

I Region Midtjylland skal det såkaldte lo-
gistikprojekt nu gennem en ny udbudsrunde. 
Projektet handler om, at regionen vil samle 
sygehusenes lagre i en centrallagerfunktion, 

som man så vil udlicitere. Men de private fir-
maers bud var generelt dyrere end regionen 
havde forventet, og samtidig var forskellen på 
det højeste og laveste bud over 100 %.

– Logistikprojektet viser, at det kan være 
rigtigt dyrt at udlicitere, mener Ulla War-
ming.

Den erfaring har Samsø Kommune også 
gjort. Her kunne kommunen konstatere, 
at da færgefarten mellem Jylland og Samsø 
skulle i udbud, så var det eneste bud på ruten 
så dyrt, at kommunen selv kan drive ruten 
for det halve.

Samsø Kommune vurderer selv, at forskel-
len især skyldes tre faktorer: Kommunen be-
høver ikke at sikre sig økonomisk mod de tab 
et privat rederi kan få, hvis det mister ruten 
efter udbudsperioden på seks år; kommunen 
kan låne penge til en færge billigere end pri-
vate, og endelig skal kommunen ikke levere 
et overskud til aktionærer.

Formanden for Teknik- og servicesek-
toren Jan Nonboe er glad for beslutningen, 
som, han mener, bør få andre kommuner og 
regionen til at tænke sig om.

– Samsø Kommunes begrundelser for en 
kommunal færge kan jo også gælde i alle mu-
lige andre sammenhænge, vurderer han.

Nye svar
Afdelingsformand Kirsten Normann Ander-
sen mener, at fagbevægelsen fremover skal 
være mere offensiv og levere nye svar på 
samfundets problemer. 

Når både regeringen og den borgerlige op-
position argumenterer for, at selskabsskatte-
lettelser vil øge virksomhedernes investerin-
ger, selvom deres kasser i forvejen bugner, så 
bør fagbevægelsen argumentere for ændrin-
ger, der modsat regeringens kan virke. Det 
kan for eksempel være at hæve fradraget for 
de arbejdsgivere, som rent faktisk investerer, 
og hæve selskabsskatten, så de arbejdsgivere, 
der ikke investerer, betaler for lettelserne.

– Vi har brug for en ny politik som giver 
de rigtige svar på menneskers rigtige proble-
mer, og alt tyder på, at vi selv er nødt til at 
udvikle dem, understreger Kirsten Normann 
Andersen.   
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HUSK!

Afdelingens 
generalforsamling
torsdag den 18. april 2013

FOA Århus, Christian X’s vej 56-58
8260 Viby J – i mødesalen

Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på:
www.foa-aarhus.dk
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Aarhus 1900 Atletik/Motion står for Danmarks bedste motionsløb øremærket til løbere af hankøn 
– M-løbet. M-løbet er for den moderne mand med den indre drengerøv i behold.

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

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

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

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

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

M-løbet 2013
torsdag 13. juni kl. 18.30 (præcis) fra Mindeparken.
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 199 kr. 
Du skal så selv betale 99 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 99 kr. på konto 3627-

1447378 – mærket ’M-løbet 2013’ og med dit navn og cpr-nr.

Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde 
senest 4. juni 2013.

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 2013’
 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

Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 13’
– sendes til FOA Århus Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Navn: 

Cpr.nr. 

Tlf.nr. i dagtimerne: 

T-shirt str.  S  M  L  XL  XXL  XXXL 

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

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 2013
Mandag 27. 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 13’ og med dit navn, cpr. nr. 
samt str. på T-shirt.

Både tilmelding og betaling
skal være FOA Århus i hænde senest
17. april 2013. 
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.
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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 spar penge på 
entré og Turbånd til en valgfri dag. 

Gyldighedsperiode: 6. april - 20. okt. 2013
               dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00

RABATKUPON – FOA Århus 
Entré barn (u. 90 cm):   0,- kr.
Entré barn (90-140 cm): 40,- kr.
Entré voksen (o. 140 cm): 50,- kr.
Turbånd (u. 90 cm): 50,- kr.
Turbånd (o. 140 cm): 90,- 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
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Sammenhold betaler sig

Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. 

Kom med på holdet! Du behøver ikke være tjenestemand. Dit medlems-

skab af FOA Århus er dit adgangskort. Bestil et tilbud allerede i dag på 

7033 2828, scan QR-koden eller gå ind på tjm-forsikring.dk

SOM MEDLEM AF FOA ÅRHUS BYDER VI DIG VELKOMMEN!

tjm-forsikring.dk
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’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 fl ere 
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

Dokumentarfi lm
 – om White Pride 
Filmen havde premiere den 9. februar 
2013. 

Filmen handler bl.a. om en ung kvinde 
Charlotte fra Århus, der har været po-
litisk aktiv på venstre-fl øjen 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 
infi ltrere, for at forhindre at fl ere blev 
overfaldet – således at hun kunne ad-
vare om fremtidige overfald. 
I 2010 udgav Charlotte bogen ’For-
klædt som Nazist’. Hun er nu fl yttet 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 dokumentarfi lmen.

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

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

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

N U M M E R  2  ·  M A R T S  2 0 1 3

Tilmelding side xx og 
på afdelingens hjemmeside

www.foa-aarhus.dk
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Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart

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 brugerfl aden 
i Internet Explorer og du vil lære de grundlæggende regler for, hvordan 
du søger præcist for at fi nde de oplysninger, du har brug for. 
Kurset vil indeholde en masse praktiske øvelser, hvor du skal gå på 
nettet og f.eks. fi nde billige fl yrejser, 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 fi ler m.m.

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

3 dags kursus 8/4-9/4 2013 og 15/4 2013 kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A14

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 Offi ce-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 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.

Arrangementer

MA-REN

Sønderborg Revy
Tid: Lørdag, den 1. juni
Sted: Afgang fra Viby Torv v/kirken kl. 7.45, hjemkomst kl. ca. 22.30
Tilmelding: Bindende tilmelding og betaling til momsemor1@stofanet.dk 
og betaling af 250 kr. pr. person på kontonr. 3656 3656512571
Tilmeldingsfrist: 1. maj kl. 12.00
I prisen indgår transport, frokost og revy – der er et begrænset antal 
pladser.

Sejltur m/Svanen og frokost på Hvidsten Kro
Tid: Lørdag, den 31. august
Sted: Afgang fra Viby Torv v/kirken kl. 8.45
Tilmelding: Bindende tilmelding og betaling til momsemor1@stofanet.dk 
og betaling af 200 kr. pr. person på kontonr. 3656 3656512571
Tilmeldingsfrist: 1. august kl. 12.00
I prisen indgår transport, frokost og sejltur.

Handicaphjælpernes 
Faggruppeklub

Netværksgruppemøde
Tid: Mandag, den 25. marts kl. 13-15.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tilmelding: Telefon 20 26 51 54 eller e-mail: klubpost@live.dk
Tilmeldingsfrist: 24. marts
Hold øje med www.handicaphjaelper-aarhus.dk for ændringer og nye 
opslag

Netværksgruppemøde
Tid: Onsdag, den 24. april kl. 14-16.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tilmelding: Telefon 20 26 51 54 eller e-mail: klubpost@live.dk 
Tilmeldingsfrist: 23. april
Hold øje med www.handicaphjaelper-aarhus.dk for ændringer og nye 
opslag

Sommerfest
Tid: Tirsdag, den 28. maj kl. 16.30
Sted: Indhold i sommerfesten og sted annonceres senere på www.
handicaphjaelper-aarhus.dk
Tilmelding: Telefon 20 26 51 54 eller e-mail: klubpost@live.dk
Tilmeldingsfrist: 22. maj

FOA Århus 
ønsker alle
medlemmer
en god påske
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Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub

Tilmelding til Rita Pedersen 
på tlf. 23 69 66 30

Skovbakkehjemmet
Vi får en rundvisning af lederen, 
der fortæller om, hvad der sker på 
hjemmet. Vi får kaffe, der koster 
25 kr. 
Tid: Torsdag den 4. april kl. 14.00
Sted: Vi mødes på Skovbakkehjem-
met
Tilmelding: Senest d. 2. april 

Århus Domkirke
Vi skal have en rundvisning på en 
time. Vi kører selv dertil, så hvis du 
kan/vil køre, vil vi gerne vide det. 
Der skal betales til den, der kører. 
Vi kan max være 30 personer. Har 
du en idé til, hvor vi kan få kaffe, vil 
vi gerne vide det. Kaffe er for egen 
regning. 
Tid: Torsdag den 18. april kl. 14.00
Sted: Vi mødes ved Århus Dom-
kirke
Tilmelding: Senest d. 11. april

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

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.

Rundvisning
På Brandstationen og efterfølgende 
kaffe. Vi mødes ved Brandsta-
tionen, Ny Munkegade. Der kan 

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

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

Kan kopieres

Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement. 

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

Tilmelding

Pensionsrådgivning

Hvis du ønsker at tale med en vejleder fra PenSam 
om dine pensionsforhold, kan du kontakte PenSam 
på telefon 44 39 39 39. 
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Arbejdspladsjubilæer
25 års arbejdspladsjubilæum
Kost- og servicesektoren:
14. feb. Husassistent Lis Leth Sørensen, Område Nord 
 1. april  Husassistent Kirsten Bech Nielsen, ÅUH Midtbyen
20. april Husassistent Jane Rasmussen, Samsø Sygehus 

Social- og sundhedssektoren:
 4. jan. Social- og sundhedshjælper Hanne Poulsen, Område Syd 
 1. feb. Social- og sundhedsassistent, Bente S. Paulsen, ÅUH Midtbyen
19. feb.  Social- og sundhedshjælper Sonja Maibritt Severinsen, 

Område Midtbyen
22. feb.  Social- og sundhedshjælper Kari Møller Johansen, 

Område Christiansbjerg 
16. marts  Social- og sundhedshjælper Anita Forsmann Kondrup, 

Område Vest 

Pædagogisk Sektor:
 4. jan. Dagplejer Liselotte Hovgaard, Dagtilbud 606 
27. feb. Pædagogmedhjælper Lisbet Jensen, Dagtilbud Kolt/Hasselager 
 1. marts Dagplejer Jytte Grøndal Christensen, Dagtilbud Trige-Spørring
13. marts Dagplejer Bente Lise Andersen, Dagtilbud 1303 
31. marts Dagplejer Jytte Kalhøj, Dagtilbud Sabro 

Teknik- og servicesektoren:
 1. jan. Beredskabsassistent Brian Vixø, Århus Brandvæsen
 5. jan. Buschauffør Eigil Thygesen, Busselskabet Århus Sporveje
 1. marts Buschauffør Leo Nielsen, Busselskabet Århus Sporveje
 8. marts Buschauffør Palle Graversen, Busselskabet Århus Sporveje

40 års arbejdspladsjubilæum

Social- og sundhedssektoren:
 1. dec. Plejer Helle Zacho Hansen, ÅUH Risskov
 1. feb.  Social- og sundhedsassistent Jytte kejser Sørensen, 

ÅUH Midtbyen
 2. april Portør Jan Agermose Hansen, ÅUH Risskov

Kost- og servicesektoren:
 7. april Serviceassistent Birthe Kni, 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.

deltage 25 på hver rundvisning. Der 
er trapper ifm. rundvisningen
Tid: Tirsdag den 2. april kl. 10.00 
og kl. 13.00

Hyggemøde
Banko og kinesisk lotteri.
Absolut sidste indbetaling til Tysk-
landsturen.
Tid: Tirsdag den 16. april kl. 14.00

1. maj
1. maj-møde hos FOA Århus, 
Christian X’s Vej. Håber mange vil 
deltage denne dag. Vi starter med 
kaffe i FOA og efterfølgende tager vi 
med bus til Tangkrogen.
Tid: Onsdag den 1. maj

Rundvisning
1) Rundvisning på Besættelses-
museet
2) Rundvisning i Domkirken
Alle mødes ved Domkirken, hvor 
vi deles i 2 grupper. Du kan vælge 
hvilken af rundvisningerne du vil 
med på, men der kan kun deltage 
25 på hver rundvisning. ”Først til 
mølle”. Efterfølgende drikker vi 
kaffe i caféen på Kvindemuseet.
Tid: Tirsdag den 7. maj kl. 13.30

Udfl ugt
2 dage til Tyskland. Turen starter 
kl. 10.30 og vi regner med at 
være hjemme sidst på eftermid-
dagen dagen efter. Vi kører i bus 
til Flensborg, hvor der vil være 
rundvisning med guide, derefter til 
hotellet med 3 retters menu og vin 
ad libitum og dans. Næste dag vil 
der være udfl ugt, frokost og kaffe. 
Alt inkl. kr. 1200,00 kr. Programmet 
og tilmeldingsblanketter vil være til 
medlemsmøderne. Der er plads til 
54 personer. 
Sidste tilmelding den 16. april.
Tid: Tirsdag og onsdag den 14. og 
15. maj

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: lul013@foa.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Telefontiden følger afdelingens tlf.tider, se ovenfor

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
Merete Steensen, tlf. 20 42 27 10
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: omik@mail.tele.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. 78 47 10 41
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
Klubformand Annie Schacht, tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Klubnæstformand Tina Kjeldbjerg, tlf. 46 97 32 24,
e-mail: tilk@foa.dk

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

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


