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Tid er penge
Det er paradoksalt, at de offentlige arbejdsgivere vil kræve mere fleksibel arbejdstid, når
FOA og de andre organisationer for offentligt ansatte næste år skal forhandle overenskomster med dem.
Virkeligheden er nemlig, at de offentligt ansattes arbejdstid i forvejen er utrolig fleksibel.
For eksempel kan arbejdsgiverne på flere FOA-overenskomster gratis ændre folks arbejdstid, hvis de varsler ændringerne blot få døgn før. Mange FOA-medlemmer oplever
da også, at deres vagtplaner bliver ændret med kort varsel. Mens de omvendt selv kan
have svært ved at få de ferie- eller afspadseringsdage, som de ønsker, selvom de beder om
dagene i rigtig god tid.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

Det er derfor ikke så underligt, at FOA-medlemmerne valgte ordentlige vilkår for arbejdstid, da forbundet på Facebook bad dem nævne de vigtigste overenskomstkrav.
Og da FOA Århus via vores nyhedsbrev spurgte: ”Hvad mener du om fleksibel arbejdstid?” mente 45% af de, som svarede, at den nuværende overenskomst er for fleksibel, og
at de ønsker arbejdstidsregler, som gør det sværere at ændre folks arbejdstid. 43% ville
bevare den nuværende overenskomsts regler på området, mens det kun var 12%, der
mente, at de godt kunne blive mere fleksible.
Vores arbejdsgivere har det altså rigtig godt, når det gælder rådigheden over deres ansattes
arbejdstid. Alt for godt vil nogle mene. Alligevel kræver arbejdsgiverne endnu mere fleksibel arbejdstid, og forklaringen er, at der er mange penge at hente.

FOAs tur
Ved de sidste overenskomstforhandlinger skulle ændringer i lærernes overenskomst
finansiere en folkeskolereform, og denne gang tyder meget på, at blandt andre FOAmedlemmerne står for tur. Regeringens vækstplan siger nemlig, at en ”modernisering af
den offentlige sektor skal frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020”, og at det blandt andet skal
ske ved at have fokus på ”arbejdstidsregler og arbejdsforhold i det offentlige”. Og for nylig
pegede produktivitetskommissionen på noget tilsvarende.

”

Offentlige arbejdsgivere
skal vide, at vores fritid
og privatliv er kostbar

Men de offentlige arbejdsgivere skal vide, at vores fritid og privatliv er kostbar – for os. Vi
er mennesker og ikke produktionsenheder på et regneark. Vi har kærester, ægtefæller,
børn, børnebørn, venner, bekendte og fritidsaktiviteter, som vi gerne vil dyrke, og det
kræver, at vi ved, hvornår vi arbejder, og hvornår vi har fri. Derfor har vi brug for, at vores
arbejdstidsregler bliver bedre næste år – ikke ringere.
Undertiden prøver politikere og offentlige topbureaukrater at skabe en modsætning mellem offentligt ansatte og de privatansatte, som ”skal have mest muligt for skattekronerne.”
Modsætningen er falsk blandt andet fordi offentligt ansatte jo også betaler skat, og fordi
forringelser på et område ofte opmuntrer arbejdsgivere på andre områder, som så også
kræver forringelser der. Men modsætningen er måske allermest falsk, fordi et arbejds
giverangreb på de offentligt ansattes arbejdstidsregler også vil være et angreb på rigtig
mange lønmodtagerfamiliers fælles liv. Omkring 85% af FOA-medlemmerne er offentligt
ansatte kvinder og rigtig mange af dem har mænd, der arbejder i det private. De fleste
af disse mænd vil – forhåbentlig – gerne vide, hvornår de kan være sammen med deres
koner.
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De store sparerunders tid er forbi
Det er flere år siden, at kommunerne varslede store besparelser,
men det skyldes udelukkende,
at alle budgetter som følge af
Finanspagten fra EU i dag er
underbudgetteret.
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Medlemsarrangementer efterår

S E K TO R E R N E S FAG G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:

Med bl.a. Kåre Quist som
fortæller om 12 farverige år som
journalist på Operation X, Ekstra
Bladet og Berlingske Tidende.

husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter plejehjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere,
opsynsassistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

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

Social- og sundhedssektoren:

12

beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere,
neurofysiologiassistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejdsledere,
portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter,
værkstedsassistenter, mammografiassistenter

Teknik- og servicesektoren:
regionsbetjente/tekniske servicemedarbejdere, formænd, p-vagter/tekniske servicemedarbejdere, trafikkontrollører, badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere,
biblioteks-, musikhus- og rådhusbetjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører, færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/
tekniske servicemedarbejdere, plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere,
skolebetjente/tekniske serviceledere
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Kalender 2015 er vedlagt bladet.
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Vores tid er kostbar

Mange FOA Århus medlemmer oplever, at deres arbejdstid
er rigeligt ﬂeksibel, og de efterlyser, at overenskomsterne i
højere grad beskytter deres privatliv. Mange får nemlig alt
for ofte inddraget deres fritid og har samtidig svært ved at
få placeret feriedage og afspadsering. Medlemmernes krav
til overenskomsterne kommer i en situation, hvor arbejdsgiverne samtidig ønsker en endnu mere ﬂeksibel arbejdstid.

Af Anders Schou

Svært at få fri
Tillidsrepræsentant for social- og sundhedspersonalet i Område Christiansbjerg i Århus,
Hanne Svenning, oplever stadigt oftere, at hendes kollegaer har svært ved at få fri.
– For eksempel havde en kollega for længe siden bedt om at få en uges ferie i september,
og da vi gik ind den måned, havde hun endnu ikke fået en tilbagemelding. Vi henvendte os
så til planlæggeren, men kollegaen kunne stadig ikke få klar besked, og det var selvfølgelig
helt urimeligt, fortæller hun.
Til sidst blev der dog enighed om, at Hanne Svennings kollega kunne holde sin ferie. Men
tillidsrepræsentanten oplever, at det daglige pres gør, at kollegerne generelt har sværere
ved at afspadsere eller afholde feriedage.
– Når der i forvejen er få på arbejde, så er det sværere at få fri, forklarer hun.

To vagter i træk
Hanne Svenning så derfor gerne, at overenskomsten i højere grad sikrede kollegaernes
muligheder for at få fri. Og hun mener også, at der er brug for at beskytte kollegaernes
fritid, så den ikke så let bliver inddraget med kort varsel.
– Vi oplever for eksempel, at kollegaer i dagvagt bliver bedt om at fortsætte i aftenvagt, hvis der er sygdom, og det koster kun arbejdsgiveren
overarbejdsbetaling, men ikke et tillæg for kort varsel eller en erstatning for mistet fritid, nævner Hanne Svenning.
Hun har også oplevet, at en kollega blev kaldt på arbejde, selvom kollegaen havde ferie.
– Det må jo egentlig ikke ske, og der bør være en høj pris for at inddrage en feriedag, så arbejdsgiverne tænker sig rigtigt godt om, før de gør
det. Og så kollegaerne får en klækkelig økonomisk kompensation, hvis det en enkelt gang skulle ske, mener Hanne Svenning.
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Højere tillæg kan beskytte fritid
I Område Nord under Århus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg vurderer
social- og sundhedspersonalets tillidsrepræsentant Conny Thorbard, at arbejdsgiverne
sjældnere ville kalde folk på arbejde med kort varsel, hvis overenskomsten indeholdt et
højere varslingstillæg.
– Et varslingstillæg af en anseelig størrelse vil da betyde, at arbejdspladserne tænker sig
noget mere om, før de inddrager folks fritid, siger hun.
Conny Thorbard mener, at teamledernes indstilling generelt har stor betydning for, hvor
mange problemer personalet har med deres arbejdstid og fritid. Hun oplever, at de fleste af
personalets nærmeste chefer har en fornuftig indstilling, men at et mindretal ikke respekterer kollegaernes fritid tilstrækkeligt.
– For eksempel havde en kollega med hele syv måneders varsel bedt om fri i julen, fordi
vedkommende gerne ville med familien til Thailand. Alligevel kunne kollegaen ikke få
lovning på at få fri, men fik at vide, at han måtte bytte sig frem, fortæller Conny Thorbard.
Kollegaen mente dog, at den løsning var for usikker, da der var tale om en lang og en dyr ferie.
Tillidsrepræsentanterne gik så ind i sagen, og det lykkedes dem at sikre kollegaens ferie.

Kender ikke deres arbejdstid
Jack Hougård Kristensen er fællestillidsrepræsentant for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Århus, og han oplever jævnligt, at kolleger har svært ved at have et
privatliv, fordi de kun kender deres arbejdstid med meget kort varsel.
– Det kan være kolleger som bliver ansat på deltid – helt ned til 5-10 timer pr. uge – som
arbejdsgiveren så tilbyder at supplere med løse vagter, og hvor kollegerne dårligt kan sige
nej tak, fordi de ikke kan leve af deres faste timer, fortæller Jack Hougård Kristensen.
Konsekvensen er, at de berørte pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ikke
ved, hvornår de arbejder, og hvornår de har fri.
– De ved ikke, hvordan de skal tilrettelægge deres privatliv – hvornår de kan hente børn,
handle ind eller deltage i fritidsaktiviteter. Det begrænser dig meget, når du ikke kender
din arbejdstid, siger Jack Hougård Kristensen.

Nye arbejdsplaner
Et andet udbredt problem blandt pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere er, at
deres arbejdsplaner hyppigt bliver lavet om.
– Også her er konsekvensen jo, at det går ud over folks privatliv, understreger Jack Hougård Kristensen.
Han ser flere muligheder for at ændre overenskomsten, så den bedre beskytter folks fritid og en af dem er at indføre et klækkeligt ulempetillæg, hvis arbejdsgiverne ændrer i folks vagtplaner. En anden mulighed er, at deltidsansatte får et overarbejdstillæg for merarbejde, dvs.
hvis de arbejder i flere timer, end de er ansat.
– Begge dele vil dog kræve, at de timelønnede så samtidig får en væsentligt højere timeløn end månedslønnede, så det ikke bliver attraktivt
for arbejdsgiverne at hive timelønnede ind i stedet, siger Jack Hougård Kristensen.
De timelønnede er den gruppe, som kender deres arbejdstid mindst, og fællestillidsrepræsentanten mener også, at overenskomsten bør
garantere timelønnede en vagt på mindst fire timer, når arbejdsgiverne indkalder dem.

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

5

N U M M E R

3

·

O K T O B E R

2 0 1 4

Ophober afspadsering
– Det generelle billede er, at folk er pressede rundt omkring, og derfor kan det være svært
at få placeret feriedage og afspadsering, fortæller Lars Talonpoika Lippmann, der er fællestillidsrepræsentant for serviceassistenter, servicemedarbejdere og husassistenter på Århus
Universitetshospital.
Han påpeger, at sparekrav nogle steder har betydet, at alt overarbejde skal afspadseres og
ikke må udbetales. Men samtidig betyder sparekravene, at personalenormeringen er presset, og at der heller ikke altid bliver indkaldt vikarer.
– Og det har så betydet, at folk nogle steder har ophobet store mængder afspadsering, siger
Lars Talonpoika Lippmann, som mener, at overenskomsten godt kunne indeholde skrappere bestemmelser om, hvor hurtigt overarbejde skal afspadseres.

Mindre respekt for fritid
Han oplever også, at respekten for folks fritid generelt er dalende, og at folk oftere kaldes
på arbejde med kort varsel og heller ikke altid automatisk får de varslingstillæg, de har
krav på.
– Så man kunne jo godt ønske, at overenskomsten i højere grad sikrede, at det fik nogle klare økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne,
hvis de forskellige frister og bestemmelser ikke bliver overholdt,

Mormor kommer alligevel ikke
– Det er utilfredsstillende, hvis man skal på arbejde en aften, hvor man havde regnet med
at have fri, og børnebørnene så skal have besked på, at nu er det altså kun morfar, som
kommer, siger Helle Trøst Thailade, der er tillidsrepræsentant på kirurgisk afdeling L1 på
Århus Universitetshospital.
Hun fortæller, at især aften- og natbemandingen er sårbar, fordi der ikke er meget personale. Så hvis der opstår sygdom her, bliver en ansat i dagvagt ofte bedt om at gå hjem og i
stedet møde i aftenvagt.
– Og man vil jo gerne hjælpe, fordi man ved, hvor hårdt det er at være for få på arbejde,
siger Helle Trøst Thailade.
Hun fortæller dog, at der er nogle ansatte, som aldrig er parat til at skifte vagt, og Helle
Trøst Thailade overvejer, om alle burde have den holdning.
– For så var ledelsen jo nødt til at finde en anden løsning, forklarer hun og påpeger, at det
er en skrabet personalenormering, som gør, at situationen er så sårbar, hvis nogle bliver
syge.

Klækkelig kompensation
Helle Trøst Thailade mener også, at overenskomsten burde sikre de ansatte en klækkelig kompensation, hvis de for eksempel med kort
varsel tager en aftenvagt.
– Sådan at man i det mindste føler, at man får noget ud det, understreger hun.
Hvis ingen frivilligt tager en vagt, som skal tages, så kan ledelsen pålægge en medarbejder at gå på arbejde.
– Det sker næsten kun i situationer, hvor det er naturligt, at ingen ønsker at tage en vagt. Alle kan forstille sig, hvordan det er, at måtte
opgive en nytårsaften, når stegen allerede er sat i ovnen, og den slags burde vi have en meget høj betaling for, siger Helle Trøst Thailade,
som mener, at arbejdsgiveren slipper alt for billigt i dag.
Hendes kollegaer har også ofte talt om, at de burde have et weekendtillæg allerede fra fredag eftermiddag og ikke først fra lørdag kl. 00.00,
som det sker i dag.
– Min mand går jo på weekend fredag middag, og vi bør have en kompensation for, at vi ikke kan holde fri med vores familier, siger Helle
Trøst Thailade.

For lidt personale
Tillidsrepræsentanten oplever, at det kan være svært for personalet at få placeret ferie- og omsorgsdage. Hun er glad for, at overenskomsten
har sikret de ansatte en 6. ferieuge og omsorgsdage, men hospitalet har ikke ansat tilsvarende mere personale. Tværtimod er personaleressourcerne få, og det giver problemer.
Helle Trøst Thailade har selv oplevet, at hun ikke kunne få sommerferie med sin mand. Og hun har oplevet, at hun ikke kunne få fri i
en weekend op til en ferie, så hun måtte stige på et feriefly til Thailand en søndag eftermiddag, hvor hun var kommet hjem fra nattevagt
søndag morgen.
– Og når man så selv har accepteret arbejdstidsændringer med kort varsel, så føler man jo, at fleksibiliteten kun går den ene vej, siger hun.
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De store sparerunders
tid er forbi

Af Peter Justesen

Det er ﬂere år siden, at kommunerne varslede store besparelser, men det skyldes udelukkende, at alle budgetter som
følge af Finanspagten fra EU i
dag er underbudgetteret.
Det får store konsekvenser for
de offentlige ansatte og borgerne, og det er nu fagforeningerne og deres medlemmer
skal protestere og kæmpe.
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Århus Kommunes sidste store ”sparerunde”
kom med budgettet 2012. Her blev det vedtaget, at kommunen skulle spare 500 millioner
kr. årligt på budgettet til og med 2014. Oveni
kom der senere yderligere besparelser på 150
millioner kr. i 2012. Men siden da har der
ikke været de store overskrifter, for nu er besparelserne lagt ind i budgettet på forhånd, og
det skyldes overordnet Danmarks tilslutning
til EU Finanspagten. Det forklarer Jan Helbak, der er faglig konsulent hos FOA Århus.
– Finanspagten er en aftale mellem EUs
medlemslande, og den er udformet sådan, at
en nedgang i et lands omsætning (BNP) også
automatisk skal medføre nedskæringer i de
offentlige udgifter til løn, drift og anlæg, hvis
underskuddet på de offentlige finanser vokser. Finanspagten udelukker altså det modsatte, nemlig at der ved nedgang i omsætningen (BNP) kan investeres for at sætte gang i
hjulene, hvilket kan være en stor fordel, og
det er tidligere ofte sket, at Danmark i krisetider har foretaget massive offentlige investeringer for at få flere i jobs og på den måde
satte gang i produktionen. Finanspagten
udelukker også massive anlægsinvesteringer,
for pengene til anlæg skal skaffes igennem
reduktion af udgifterne til løn og drift, eller
gennem øgede skatter, og det er der også sat
en bremse for, fortæller Jan Helbak.
Med Danmarks tiltræden til Finanspagten,
var det et krav, at der blev lavet en national
budgetlov med en status, der er højere end
andre love, og budgetloven blev vedtaget og
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taget i brug fra 2013. Budgetloven følger Finanspagtens kriterier, og hvis Danmark ikke
overholder dem, så bliver vi straffet økonomisk af EU. Det får også betydning for regionerne og kommunerne. Hvis de stramme
budgetter og rammer ikke bliver overholdt,
er der kontant afregning i form af nedsat
bloktilskud fra staten.

Underbudgetteringen
hos kommunerne
Budgetloven er ganske simpel. På baggrund af nogle økonomiske nøgletal, beslutter Folketinget vækstlofter for stat, regioner
og kommuner over en fireårig periode. Hvis
forudsætningerne ændrer sig mærkbart undervejs, så skal finansministeren, kommuner
og regioner løbende ændre på budgetterne,
og det har været ganske effektivt, siger Jan
Helbak.
– Af frygt for sanktioner, så har kommunerne de sidste tre år konsekvent underbudgetteret, og de har også yderligere forbrugt
under det underbudgetterede budget. Kommunerne har med andre ord sat barren lavt
og er frivilligt gået endnu lavere for at imødekomme fremtidige krav, siger Jan Helbak og
henviser eksempelvis til Århus Kommunes
regnskaber.
I Århus Kommune har der været ”overskud” på driften i flere år. I 2012 havde
kommunen et overskud på driften på 755
millioner kr., i 2013 var overskuddet på 860
millioner kr. og lige nu forventer kommunen
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De store sparerunders tid er forbi

et driftsoverskud på ca. 350 millioner kr. i år.
Penge der ifølge Jan Helbak kunne have været brugt til velfærdsydelser, men som i dag
skal finansiere anlægsudgifter.

Besparelserne ender som
budget på institutionerne
Budgetkravene forskyder sig og bliver skubbet fra kommunalbestyrelserne, økonomiudvalg og ofte også fra forvaltninger helt ned
til den enkelte institution og afdelingsleder.
Det er nødvendigt, hvis kommunerne skal
kunne overholde budgetdisciplinen, og alle
har gode grunde til at spare og opbygge en vis
formue for at undgå kommende sparekrav.
Men det skaber også en kultur, hvor underordnede ledere skærer ned på forbruget, selv
om det kan gå ud over de faglige krav.
– I princippet kan en kommune være nok
så rig, men den kan ikke bruge flere penge
end der er blevet tilladt indenfor de givne
budgetrammer. Det betyder, at alle led fra
kommunalbestyrelsen og helt ud til den enkelte institutionsleder tvinges til at indbygge
”buffere” i budgetterne for at forebygge, at
budgettet skrider og at budgetloftet dermed
gennembrydes. Det betyder også, at der i de
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forskellige afdelinger og på institutionerne
skæres i driften uden hensyn til, hvordan den
faktiske situation er, og så er det, at vi oftere
og oftere oplever situationer, hvor personalet
eller de pårørende siger fra, senest på Thorsgården i foråret og meget aktuelt på Bøgeskovhus lige nu, fortæller Jan Helbak.

Budgetrammerne betyder
udliciteringer
Regeringen og kommunerne kan ikke leve
med, at borgerne opfatter det således, at der
konstant er nedskæringer. Derfor bliver der
opstillet nogle ufravigelige effektmål, der
blandt andet måler på, hvorvidt indsatserne
har en effekt for den enkelte borger, og ikke
om de faglige standarder bliver overholdt.
Eksempelvis får kræftbehandlingsområdet
et krav om, at der skal gennemføres x antal
operationer, men det betyder også, at andre
sundhedsområder underprioriteres. Et andet
eksempel er kravet om, at flere børn skal inkluderes i folkeskolen, men med den negative effekt, at både lærere, inkluderede børn
og andre elever får et sværere miljø at arbejde
i. Eller at en større del af de ældre skal gøres
selvhjulpne, men uden at der nødvendigvis

A R B E J D E
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er midler til at hjælpe dem med den proces.
– På den måde kan kommunerne og regionerne hævde, at man forbedrer kvaliteten
i den offentligt service og holder sig inden for
driftsrammerne, selvom de år for år reduceres, forklarer Jan Helbak og fortsætter.
– På trods af stram budgetstyring og manipulerende tilfredshedsundersøgelser, befinder kommunerne og regionerne sig efterhånden i en så presset økonomisk situation,
at alle besparelsesmuligheder skal i spil hvert
år, og her er en kortsigtet løsning udlicitering.
Det giver nemlig en umiddelbar billigere
drift, selvom det næsten er sikkert, at det på
den lange bane ville være billigere at klare opgaverne selv, fortæller Jan Helbak.

Og sorteper lander
i sidste ende hos…
Moderniseringsstyrelsen har meldt ud, at der
skal spares 20 milliarder kr. på de offentlige
budgetter frem til 2020, og når de offentlige
driftsudgifter skal holde sig inden for måltallene, så bliver regeringen nødt til at sætte
snævre grænser for de offentlige ansattes
lønudvikling i stat, kommuner og regioner.
Derfor giver det god mening, at de offentlige
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arbejdsgivere nu går efter et opgør med lønog arbejdstidsaftaler, som også lærerne mærkede i sidste forår.
– Politikerne kan ikke holde til over længere tid at tage spektakulære tilbagevendende
opgør med de offentlige ansatte. Derfor vil
de tage et endeligt opgør nu. Løndannelsen
skal individualiseres, fagforeningernes forhandlingsret skal begrænses, og arbejdstidsaftalerne skal ”smidiggøres”, så det bliver lettere at nå effektiviseringsmålene med færre
ansatte. Eller sagt på en anden måde. Det
meste af den beskyttelse vi har af privatlivet i
dag, vil regeringen med finansminister Bjarne
Corydon gerne fjerne, og så ender sorteper
hos de ansatte, fortæller Jan Helbak og opfordrer fagforeninger, medlemmer og ansatte
til at protestere og slutter med en opfordring.
– Den politiske kamp for ordentlige serviceydelser kan ikke længere føres lokalt.
Uanset hvor gode intentioner de enkelte
kommuner har, så vil det løbe ud i sandet,

hvis der ikke i EU opbygges en mere sammenhængende bevægelse mod finanspagten.
Det kræver, at lokal modstand løftes op til
en landsdækkende, og at det sker i mange

medlemslande på samme tid. Lederne i EU
er ikke blinde eller døve over for befolkningernes ønsker, men der skal råbes højt, siger
han.

Juletræsfest
for alle medlemmer

Årets juletræsfest holdes
søndag 7. december 2014 kl. 10.00-12.30
hos Århus Firma Sport,
Paludan Müllers Vej 110,
8200 Århus N.
Billetter kan reserveres og købes fra den 3. november
til og med den 21. november 2014.
Billetpriser:
Voksne 20 kr.
Børn 40 kr.
Der kan max. Købes 2 voksenbilletter pr. familie/medlem.
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SEKTO
Kost- og servicesektoren
6. november

FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Annekset
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed/årsmødetema
6. Indkomne forslag
7. a. Valg til sektoren
1) Faggruppe 1 Køkken
2) Faggruppe 2 Rengøring
3) Faggruppe 3 Staten
4) Faggruppe 4 Kantineledere
5) Faggruppe 5 Rengøringsledere
6) Faggruppe 6 Højskoler og private kantiner
7) Faggruppe 7 Serviceassistenter
b. 2 suppleanter til sektorbestyrelsen for 2 år
c. 1 afdelingsbestyrelsessuppleant for 1 år
8. Præsentation af sektorbestyrelsen
9. Eventuelt
10. Afslutning
Tidsplan
Kl. 16.00
Kl. 16.15
Kl. 17.30-18.00
Kl. 18.00-19.00

1 repræsentant for 2 år
1 repræsentant for 2 år
1 repræsentant for 2 år
1 repræsentant for 2 år
1 repræsentant for 2 år
1 repræsentant for 2 år
1 repræsentant for 2 år

Indtjekning
Årsmøde
Spisning fælles med Pædagogisk Sektor
Årsmødet fortsætter fælles med Pædagogisk Sektor, hvor Jan Helbak er oplægsholder, årsmødetemaet er OK 15 i et
valgår ”det handler også om dig”

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 7. oktober 2014
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 3. november 2014.

Pædagogisk Sektor
6. november

FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i mødesalen
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning/fremtidig virksomhed
4. Indkomne forslag
5. Valg
Tidsplan
Kl. 17.15
Indtjekning
Kl. 17.30-18.00 Spisning fælles med Kost- og servicesektoren
Kl. 18.00-19.00 Årsmødetema starter fælles med Kost- og servicesektoren, hvor Jan Helbak er oplægsholder, årsmødetemaet er
OK 15 i et valgår ”det handler også om dig”
Kl. 19.15
Årsmødet fortsætter med dagsorden
Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 7. oktober 2014
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 3. november 2014.

ORÅRSMØDER
MØDER
Social- og sundhedssektoren
13. november

FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i mødesalen
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning/fremtidig virksomhed
4. Indkomne forslag
5. Valg
Tidsplan
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 18.15
Kl. 19.15

Indtjekning
Årsmøde
Spisning fælles med Teknik- og servicesektoren
Årsmødet fortsætter
Oplæg om kommunikation i velfærdssamfundet
’Vores magtesløshed lever og har det godt’
v/Preben Kok, sogne- og sygehuspræst.

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 14. oktober 2014
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 10. november 2014.

Teknik- og servicesektoren
13. november

FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Annekset
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning/fremtidig virksomhed
4. Indkomne forslag
5. Valg
Tidsplan
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 18.15
Kl. 19.15

Indtjekning
Årsmødetema starter, hvor Jan Helbak er oplægsholder, årsmødetemaet er OK 15 i et valgår ”det handler også om dig”
Spisning fælles med Social- og sundhedssektoren
Årsmødet fortsætter med dagsorden

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 14. oktober 2014
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 10. november 2014.

HUSK
TILMELDING

Medlemsarrangementer efterår 2014
Fagforeningen
på arbejdspladsen
• Overenskomst
• Arbejdsmiljø
• Tavshedspligt
• Sygefravær
• Etik og moral
Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus
gerne vil drøfte med dig og dine kolleger – hvis I
ønsker det!

Fra skjult kamera til studievært

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

Kåre Quist fortæller om 12 farverige år som journalist på Operation X, Ekstra Bladet og Berlingske
Tidende – og om jobbet som skærmtrold på DR1.
Et tankevækkende foredrag – om alt det du aldrig
ser, fordi det foregår i kulissen – og om hvad pokker man gør når øresneglen ikke virker midt i en
live-udsendelse...

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

Hør også om,
… hvordan ministre, pressechefer og direktører forsøger at styre og påvirke studieværten før et live-interview. Kåre Quist
fortæller om alt det, du IKKE ser på skærmen – hør de spørgsmål som aldrig blev
stillet – og hvorfor de ikke blev stillet...

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

Alle IT-kurser afholdes hos

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

… hvordan Kåre Quist afslørede overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, da han tog
på ferie for de 50.000 kr., som han havde
lovet de hjemløse – hør om afsløringen af
lægen Søren Ventegodt og mange andre
kontroversielle historier.

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

… hvordan det er at få stillet spørgsmålet
’Nu har du vel ikke skjult kamera på?’ – når
man lige præcis sidder over for en kynisk
menneskehandler med skjult kamera tapet
til ryggen?

Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab
til brug af pc’en.
3 mandage aftener 3. november, 10. november
og 17. november 2014 – kl. 17.30-20.30
Kursusnr. A 29

Tirsdag 18. november 2014 kl. 19.00-(20.30)
i FOA Århus.
Kursus nr. A 21
Tilmeldingsfrist: fredag 17. oktober
Der er plads til max 150 deltagere
Tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.
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Til formiddags-kurserne
serveres franskbrød
og kaffe/te.

Excel for begyndere

… de moralske overvejelser og risikoen
ved at arbejde under cover. I et halvt år
udgav Kåre Quist sig for at være alfons
– med falsk navn og skjult kamera infiltrerede han kyniske menneskehandlere for
TV2-programmet Operation X.

Å R H U S

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

IT-kurser og Café

Internettet – tips og tricks
Internettet er et fantastisk arbejdsredskab og vidensbank og på dette kursus lærer du at bruge de mange
muligheder. 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.
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Kursusindhold bl.a.:
• Lær at søge effektivt på internettet – hvordan ﬁnder
jeg nemmest de informationer, jeg har brug for?
• Opret startsider og gem favoritsider
• Hent og gem billeder og dokumenter fra nettet
• Shop på nettet
• Planlæg din ferie på nettet
• Uundværlige hjemmesider
• Sikkerhed på nettet
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab
til brug af PC.
2 tirsdage aftener 4. november og 11. november 2014
kl. 17.30-20.30
Kursusnr. A 30

Lav din egen fotobog
Du kender sikkert de flotte fotobøger med billeder fra
ferien, familiefesten eller brylluppet, hvor du fastholder
minderne og de skønneste øjeblikke i dit liv.
På dette kursus lærer du at lave en fotobog i flot kvalitet,
hvor du vælger dit eget design og indsætter billeder og
tekst. Du får mulighed for at udforske mulighederne og
værktøjerne, men du bestemmer selvfølgelig selv, om
du vil slutte med at få fotobogen trykt. Du kan også vælge at arbejde videre med fotobogen, når kurset er slut.

Medbring dine egne billeder. Hvad enten du har dem på
kamera, mobil, CD eller USB-stik. Husk eventuelle kabler.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab
til brug af PC.
2 dags kursus 21. oktober og 22. oktober 2014
kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A 31

Photo Story 3
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.
Programmet kan også optage lyd til billederne og føje
titler og baggrundsmusik til fortællingen. Billedshowet
kan brændes på en CD/DVD, så sæt dig i sofaen og se
showet på dit fjernsyn.
Husk at medbringe egne fotos på en USB-nøgle.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab
til brug af pc’en.
2 dags kursus 19. november og 26. november 2014
kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A 32

Klubarrangementer

Julehygge på Samsø

Julehygge
for medlemmer i Aarhus

Kære medlem
Julen nærmer sig og endnu et år er ved at være slut

Kære medlem – julen nærmer sig og
endnu et år er ved at være slut

Sygehjælpernes Brancheklub

Faggruppeklubben Socialog sundhedshjælpere
og hjemmehjælpere

Social- og sundhedsassistent klubben
Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere

indbyder dig til en hyggelig aften
med socialt samvær, julemad og drikke.

Pædagogmedhjælpernes Fagklub

Mandag 24. november 2014 kl. 17.00-22.00
FOA, Christians X’s Vej 56-58, 8260 Viby J – Lokale: Salen

indbyder dig til en hyggelig aften
med julemad, socialt samvær og julebanko.

Efter middagen er der juleinspiration med dekoratør og
kunstner Johnny Haugaard.
Johnny Haugaard vil inspirere dig til at få lavet den smukke
juledekoration. Der vil blive trukket lod om dekorationerne
ved mødets afslutning.

Onsdag den 3. december 2014
Kl. 17.00-20.00 i Medborgerhuset i Tranebjerg
• Julehyggen er gratis og kun for medlemmer
af ovenstående klubber.
• Du skal opgive cpr. nr. ved tilmelding.
• OBS! Tilmeldingen er bindende.

• Tilbuddet er gratis for medlemmer af klubben
• Ved for mange tilmeldinger trækkes der lod
• Du skal opgive cpr. nr. ved tilmelding
• Der er 90 pladser
• Du får kun besked ved for mange tilmeldte

Tilmelding (for alle faggrupper) senest tirsdag
den 25. november 2014:
Social- og sundhedsassistentklubben,
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
på telefon 46 97 32 23 eller på mail: ansc@foa.dk

Tilmelding til faggruppeklubben i FOAs åbningstid
mandag til fredag på telefon: 21 72 60 10 eller på mail:
lul013@foa.dk eller via hjemmesiden:
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk

Pædagogmedhjælpernes Fagklub,
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
på telefon 46 97 32 99 eller på mail: jahk@foa.dk
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Sidste frist for tilmelding er torsdag den 13. november 2014
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MA-REN
Klubben for Dagplejere

Tag med klubben
på juletur til København

Lørdag den 29. november 2014
Kl. 7.00 fra FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tager vi på juletur til København, med besøg på Christiania, hvor vi
får en guidet rundvisning.
Pris 250,Se hjemmesiden for yderligere oplysninger.
Tilmeldingen starter den 10. november 2014
Tilmelding på klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk
på mail henn@foa.dk med oplysning om navn og fødselsdato
og tlf. nr. Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne
max. 57 deltagere.
Turen er forbeholdt medlemmer af Klubben for Dagplejere.

Lørdag 22. november 2014
Juletur til Irene i Ry med frokost på Lyngdal i Ry
Vi mødes på P-pladsen ved Viby Kirke kl. 9.30 og kører fælles.
Pris: 200 kr. pr. person.
Tilmelding er først gældende, når der er sendt en mail med navn, telefonnr. og cpr.nr. til momsemor1@stofanet.dk og når pengene er overført
til konto 1551 3656512571, husk at skrive navn i bankoverførslen.
Tilmeldingsfrist 3. november 2014, kl. 12.00

Jule Bankospil

Tilmelding
Sådan tilmeldes du aktiviteterne:
Du kan tilmeldes aktiviteterne på vores hjemmeside www.foa-aarhus.dk under
’Aktiviteter’. Husk at have dit NemID parat.
Eller du kan ringe til tlf.nr. 89 36 66 66.
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

Onsdag, den 26. november 2014 kl. 19.00
Torsdag, den 27. november 2014 kl. 19.00
i FOAs lokaler, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Dørene åbnes kl. 17.00
Tilmeldingen starter den 3. november 2014
Tilmelding på klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.
dk eller på mail henn@foa.dk med oplysning om navn og fødselsdato
og tlf. nr.
Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne max. 150
pr. aften.
Der kan købes vand, øl og vin.
Bankospillet er forbeholdt medlemmer af klubben for dagplejere.
Venlig hilsen
p.b.v.
Helle Nielsen

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:

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

Studietur til Budapest 2015

Att.: TILMELDING

Tag med på studietur til Budapest i Ungarn
9.-17. maj 2015
Pris kr. 4500
Læs mere om turen på hjemmesiden.

Arrangementets navn:
Arr.nr.:

Tilmelding: mail: henn@foa.dk eller hjemmeside:
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Tilmeldingsfrist er 1. november 2014.

Navn:
Cpr.nr.:

Turen er for medlemmer af klubben for dagplejere.
Skulle der være ledige pladser, vil disse blive udbudt til andre faggrupper i FOA efter først til mølle princip.

Tlf. privat:
Tlf. arbejde:
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Efterlønnere og pensionister

Arbejdspladsjubilæer

Odder

FOA Efterløns- og pensionistklub

Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630
Bowling
Pris for bowling, sko og kaffe er 85 kr.
Skal du kun have kaffe, er prisen 46 kr.
Sko koster 15 kr.
Tid: Torsdag den 23. oktober kl. 14.00
Sted: Bowling Centret
Tilmelding: Senest den 20. oktober
Tilmelding til nytårskoncerten
Besøg af Jan Bihrman
Jan Birhman vil fortælleom sin barndom på børnehjem.
Tid: Torsdag den 6. november kl. 14.00
Tilmelding: Senest den 3. oktober
Sted: Spektrum
Betaling af billetter til nytårskoncerten. Prisen er som sidste år 410 kr. pr.
person. Hvis det bliver ændret, får I besked
Banko, gløgg og æbleskiver
Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 20. november kl. 14.00
Tilmelding: Senest den 17. november
Sted: Spektrum
FOA Århus Seniorklub
Tilmelding til klubarrangementer (på grund af forplejning) skal ske senest
en uge før arrangementet på tlf. 86 11 50 86 eller 20 42 93 63 eller på
klubbens hjemmeside www.foa-aarhus-seniorklub.dk
Banko – hyggemøde – kinesisk lotteri
Hygge-hygge-hygge
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 7. oktober kl. 14.00
Fællessang m. Dorthe Laustsen
Tilmelding og betaling til julefrokosten
Tidligere rådkvinde Dorthe Laustsen udvælger en række højskolesange
og andre sange og fortæller om sangene. Hun har Hans Magnussen med,
som vil stå for musikken.
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 21. oktober kl. 14.00

25 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren
1. juni 2014:
Portør Rene Steffensen, AUH Midtbyen
18. juni 2014:
Social- og sundhedsassistent Lotte Bubini Tüfekci
Thamestrup, Område Christiansbjerg
26. juni 2014:
Hjemmehjælper Lita Brandstsrup Hansen,
Område Nord
1. juli 2014:
Hjemmehjælper Ulla Birtha Saaby Clausen,
Område Syd
10. juli 2014:
Hjemmehjælper Bodil Ravn,
Område Hasle-Åbyhøj
1. august 2014:
Neurofysiologi assistent Lotte Faarbæk,
AUH Midtbyen
1. august 2014:
SOSU-hjælper Mette Svenningsen,
Område Christiansbjerg
1. august 2014:
SOSU-hjælper Anette Sørensen,
Område Christiansbjerg
1. september 2014: Sygehjælper Jytte Kortsen,
Område Christiansbjerg
1. september 2014: Hjemmehjælper Majbritt Korfiks Holm,
Område Marselis
1. september 2014: Social- og sundhedshjælper Dickey Yangzom
Kalsang, Område Marselis
2. oktober 2014:
Social- og sundhedshjælper Anja Buur Henze,
Område Hasle/Åbyhøj
Pædagogisk sektor:
15. august 2014:
Dagplejer Gitte Sørensen, Dagplejen Odder
28. august 2014:
Dagplejer Gitte Bruun Christiansen,
DT. Skovvangen
Teknik- og servicesektoren:
5. juli 2014:
Buschauffør Abbas Veshosadi,
Århus Sporveje, Busselskabet
8. august 2014:
Buschauffør Frede Bundgaard Jeppesen,
Århus sporveje, Busselskabet
22. august 2014:
Buschauffør Svend Bækhøj Larsen,
Århus sporveje, Busselskabet
1. oktober 2014:
Teknisk servicemedarbejder Bente A. Jensen,
Trafik og Veje
Kost- og servicesektoren:
1. august 2014:
Husassistent Jonna Christensen,
Område Vejlby-Risskov
26. september 2014: Husassistent Hanne Leth Jensen,
Område Marselis

Besøg på Bryghuset i Viby
Tilmelding og betaling til julefrokosten
Der vil blive serveret flere smagsprøver.
En brygger vil fortælle om øllets oprindelse og fremstillingen i dag på
deres bryggeri. Derefter vil der være ølsmagning og mulighed for at købe
øl med hjem.
Sted: Gunnar Clausens Vej 26, 8260 Viby J.
Pris: 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ledsagere.
Tid: Tirsdag den 4. november kl. 14.00
Julehygge
SIDSTE frist for tilmelding/betaling til julefrokosten.
Gløgg, æbleskiver, minibanko.
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 18. november kl. 13.00

Pensionsrådgivning

Julefrokost
Restaurant Terrassen – Tivoli Friheden
Menuen og underholdningen er ikke planlagt på nuværende tidspunkt.
Oplysninger herom kommer senere.
Tid: Tirsdag den 2. december kl. 12.00
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FOA ÅRHUS
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag
10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

AKUT telefon – som kan anvendes uden for
normal åbningstid til uopsættelige henvendelser:
25 15 53 60
FOA på Samsø
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbningstid: Hold øje med opslag på kontoret og
hjemmesiden, da åbningstiderne ændres i forhold til
ændrede færgetider.

KLUBBER
Faggruppeklubben Social-, og Sundhedsog 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 Lars Jensen • Tlf. 51 57 60 02
e-mail: laje@aarhus.dk
Pædagogmedhjælpernes Fagklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 99
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
www.pm-fagklub.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-18.00

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 42501

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 23 72 11 70
Træffes efter aftale
Teknisk servicelederklubben/
lederklubben Teknik- og Servicesektoren
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Formand Lars Frengler: tlf. 29 20 89 56
e-mail: lafr@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. 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: henn@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale
Social- og Sundhedsassistentklubben
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelsesmøde
Klubformand Annie Schacht, tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@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

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

Huset Venture •Tlf. 86 28 35 55

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

