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Vi er ikke robotter – og borgerne er ikke papkasser
Det er lettere at have kontrol med maskiner og andre ting, end det er at have kontrol med
mennesker. Måske er det derfor, at mange politikere og topbureaukrater behandler den
offentlige sektors ansatte som robotter og borgerne som papkasser.
Politikere og topbureaukrater har brug for kontrol, fordi de mangler tillid til, at de ansatte
vil passe deres arbejde, og at borgerne så vidt muligt ønsker at klare sig selv. Og da mennesker er svære at styre, så forklarer magthavernes mistillid, hvorfor de lader som om, at
vi er ting.

Af
Kirsten Normann
Andersen
afdelingsformand

De ansatte bliver ofte behandlet som robotter, skal lade hjernen blive derhjemme og blot
levere præcis det, som bureaukraterne har programmeret dem til. Det kan for eksempel
være, når en SOSU-hjælper skal levere præcis de ydelser, som en ældre borger er visiteret
til. Også selvom den ældre har andre og måske mere presserende behov, når social- og
sundhedshjælperen besøger den ældre.
Og maskiner har hverken mand, kone, kæreste, børn, venner eller bekendte, så derfor
kan regeringen planlægge, at vores arbejdstidsregler skal væk under OK 15, selvom det
er de regler, som beskytter vores fritid og privatliv. Regeringens vækstplan siger direkte,
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”.
Samtidig bliver borgerne reduceret til papkasser, når ældre eksempelvis kun må få præcis
de ydelser, de er visiteret til, uanset hvad der er sket, siden visitatoren sidst var på besøg.
Eller når en daginstitution bliver målt på, hvordan personalet udarbejder handleplaner,
selvom deres evne til at lege, opmuntre og trøste helt sikkert betyder mere for børnene.
Lad os som både offentligt ansatte og borgere understrege overfor politikere og topbureaukrater, at deres mistillid er upassende, og at vi er mennesker – ikke ting.

”

Offentligt ansatte har en
faglig viden, som vi gerne
vil bruge

Offentligt ansatte har en faglig viden, som vi gerne vil bruge til at udføre vores arbejde så
godt så muligt. Offentligt ansatte har også et liv uden for arbejdspladsen, som vi vil bevare.
Og offentligt ansatte arbejder med mennesker, der vil få en ringere service, hvis det er et
nedslidt personale, der skal hjælpe dem.
Og borgerne er en ikke flok frådende egoister, der gerne vil nasse på hinanden. Mennesker vil typisk gerne klare sig selv så meget som muligt, og når vi får brug for hjælp, så
skal vi mødes med respekt. Den gode offentlige service opstår i mødet mellem borger og
ansat, og derfor skal den ikke presses ind i skemaer, der passer til en papkasseproduktion.
I FOA skal vi nu diskutere vores krav til OK 15, og hvor vi vil stå fast overfor arbejdsgiverne. Jeg synes, vi skal markere, at vi ikke vil arbejde som robotter og kræve, at arbejdsgiverne sparer på mistiliden.
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Medlemsarrangementer forår 2014

S E K TO R E R N E S FAG G R U P P E R
Kost- og servicesektoren:
husassistenter daginstitutioner, husassistenter højskoler, husassistenter plejehjem, husassistenter statsinstitutioner, husassistenter sygehuse, kantineledere,
opsynsassistenter, rengøringsledere, serviceassistenter, ung i huset

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

Social- og sundhedssektoren:

11

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:
amtsbetjente, amtsskolebetjente, amtspedeller, amtsvejmænd, arbejdsledere,
badeassistenter/tekniske servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og rådhusbetjente/tekniske servicemedarbejdere, brandberedskabspersonale, buschauffører,
færgepersonale, havnebetjente, idrætsassistenter/tekniske servicemedarbejdere,
plejehjemspedeller/tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/tekniske serviceledere

God påske
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I Bjarnes bureaukratiske maskine
Af Anders Schou

Op til aprils generalforsamling
vurderer FOA Århus’ politiske
ledelse det sidste års faglige
arbejde og fremtidens udfordringer.

Udviklingen det sidste år viser, at den offentlige sektors arbejdsgivere med Finansministeriet og Bjarne Corydon i spidsen ønsker
en stram bureaukratisk kontrol med de offentlige arbejdspladser, og at de vil have et
opgør med arbejdstidsregler og andet, der
begrænser ledelsesretten. Det vurderer formanden for FOA Århus Kirsten Normann
Andersen:
– Vi sagde i foråret 2013, at de konfliktende lærere blot var de første, og at vi ville blive
de næste, hvis regeringen vandt og afskaffede
lærernes arbejdstidsregler. Meget tyder nu
på, at regeringen under overenskomstforhandlingerne i 2015 vil have et opgør med
vores arbejdstidsregler, der handler om varslinger, weekend- og aftentillæg og så videre,
siger hun.
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Kirsten Normann Andersen mener, at tiden siden lærerkonflikten har
understreget, hvad den
reelt drejede sig om.
Ændringerne af lærernes arbejdstidsregler
skulle betale folkeskolereformen,
og samtidig ville
finansministeriet etablere en
bureaukratisk
kontrol med skolerne. Ministeriet
har således hyret
konsulentfirmaet
McKinsey, som
skal holde øje
med, hvordan folkeskolereformen
bliver gennemført.
– Men resultaterne
bliver altså dårlige,
hvis lærerne skal producere skolebørn, som
man producerer burhøns. Konsulenter kan
måle på hårde facts som
timetal, men ikke på eksempelvis det sociale klima
i klassen, som er vigtigere
for, at børn kan lære. En
logik hentet fra et burhønseri skaber et forkert fokus
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Politisk ledelse

Kirsten Normann
Andersen

Inge Jensen
Pedersen

på skoler og andre steder i den offentlige
sektor, understreger Kirsten Normann Andersen.
Hun peger på, at bureaukratisk kontrol på
samme måde heller ikke kan sikre, at socialog sundhedspersonale opdager begyndende
blærebetændelse hos ældre, som de egentlig
besøger for at hjælpe med noget helt andet.
Eller om pædagogmedhjælperen trøster vuggestuens børn ordentligt.
– Corydons bureaukratiske konkurrencestatsmaskine har mindst to problemer. Det
første er, at den ikke kan skabe mere velfærd,
end burhøns har dyrevelfærd. Den offentlige
sektors brugere er mennesker og ikke papkasser. Det andet er, at vi som offentligt ansatte
ikke vil acceptere en situation, hvor bureaukratisk kontrol skal erstatte faglig viden, og hvor vi
aldrig ved, hvornår vi har fri, fordi arbejdsgiverne uden begrænsninger kan flytte rundt på
vores arbejdstid. Vi er ikke robotter, siger Kirsten Normann Andersen, som mener at det
bureaukratiske menneskesyn reducerer den
offentlige sektors brugere og ansatte til ting.
Den såkaldte produktivitetskommission
har foreslået flere udliciteringer af skoler,
børnepasning og ældrepleje, og FOA Århusformanden mener, at kommissionens anbefalinger er en forlængelse af den politik, som
finansministeriet har ført under både den nuværende og den forrige regering.
– Udliciteringer kræver jo netop, at arbejdet i den offentlige sektor bliver reduceret til
helt præcise ydelser, som det private firma så
kan få betaling for. Intet tyder på, at det giver
bedre eller billigere service, tværtimod, men
det kræver et dyrt kontrolbureaukrati, understeger Kirsten Normann Andersen.
Hun mener, at udliciteringerne og kontrolmanien er et udtryk for mistillid til borgene
og de ansatte.
– Bureaukraterne må jo tro, at borgerne
vil have flest mulige ydelser, og at de ansatte
bare vil fise den af. Men i virkelighedens verden vil folk helst klare sig selv, og de ansatte
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Ove Mikkelsen

Ulla Warming

Mette Fuglsig
Schjødt

vil gerne gøre deres arbejde så godt som muligt, forklarer hun.

Brutal kontrol
Kirsten Normann Andersen har også oplevet, at arbejdsgiverne lokalt har fokus på
kontrol. Et ekstremt eksempel er Midttrafik, som kører en lang række tvivlsomme
fyringssager mod sine billetkontrollører. Sagerne er opstået efter en langvarig uenighed
mellem kontrollørerne og ledelsen, som
fratog kontrollørerne deres mulighed for
at vise konduite, altså selv vurdere om folk
med vilje mangler gyldig billet eller kort. I
stedet skulle de bevidstløst skrive alle - også
demente, udviklingshæmmede eller forvirrede turister.
– Nu kører ledelsen så fyringssager og
bruger en tvivlsom elektronisk kontrol af
kontrollørernes adfærd som bevis. Det er
kontrolfokus med kontrol på, mener Kirsten
Normann Andersen.
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Jette Ohlsen

Midttrafik har nu udliciteret sin billetkontrol til Securitas. I udbudsmaterialet var det
et krav, at kontrollørerne ikke må udvise
konduite og skal overlade eventuelle klager
til administrationen.

Djøfisering
Formanden for Teknik- og servicesektoren
Ove Mikkelsen har i det sidste års tid oplevet, det han kalder, en stigende ”bureaukratisering” og ”djøfisering” hos arbejdsgiverne.
– Vi oplever, at de anfægter gamle mundtlige aftaler, og at et ord ikke længere er et
ord. Når vi henviser til mundtlige aftaler og
kutymer, så spørger bureaukraterne, hvor det
står skrevet, for ellers gælder det ikke, fortæller Ove Mikkelsen.
Det er derfor vigtigt, at afdelingen og tillidsfolk får alle aftaler på skrift, understreger
han.
Ove Mikkelsen beskriver en anden trist
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tendens som ”en langsommelighed i samarbejdet med forvaltningen.” Som et eksempel
nævner han en uenighed, der handler om
rammerne for de århusianske rådhusbetjentes vagtplan, og hvor sagsbehandlingen indtil
nu har taget halvandet år.
– De involverede medlemmer har selvfølgelig svært ved at forså, hvorfor processen
tager så lang tid, og vi rykker da også arbejdsgiverne, men lige lidt hjælper det, siger Ove
Mikkelsen.

Utilsigtede hændelser
I Århus har formanden for Social- og sundhedssektoren, Jette Ohlsen oplevet, at flere
medlemmer er blevet klemt efter såkaldt
utilsigtede hændelser i ældreplejen som eksempelvis fejlmedicinering eller mangelfuld
dokumentation. Det er et problem, fordi
åbenhed omkring den slags hændelser er
nødvendig, hvis kommunen skal kunne
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skabe mere sikre procedurer, der mindsker
risikoen for fejl.
– Og man risikerer selvfølgelig, at folk skjuler fejl, hvis de oplever, at man bliver straffet,
når man åbent fortæller om fejlene, understreger Jette Ohlsen, som ikke mener, det giver mening at straffe folk for utilsigtede hændelser, der jo netop ikke er begået bevidst.
Hun henviser til, at hospitalerne har opbygget en kultur, hvor fokus ikke er på at
straffe, men på at undgå nye fejl.
– Det er nødvendigt, at kommunen opbygger en lignende kultur, ikke mindst fordi
kommunen i øjeblikket overtager en del
patienter. Hospitalerne udskriver deres patienter tidligere, og kommunen skal så stå for
plejen, siger Jette Ohlsen.
Denne udvikling betyder også, at ældreplejens ansatte har brug for nye kompetencer.
FOA Århus har aftalt med Århus Kommunes
magistrat for Sundhed og Omsorg, at ansatte
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med ældre uddannelser som sygehjælpere og
plejehjemsassistenter nu kan uddanne sig til
social- og sundhedsassistenter.
– Det er rigtigt godt for de ansatte og deres
jobmuligheder, at de får udviklet deres kompetencer, siger Jette Ohlsen.
Sundhed og Omsorg giver sygehjælperne
og plejehjemsassistenterne orlov under uddannelsen samt voksenelevløn og et tillæg, i
alt ca. 24.500 kr. pr. måned. Og Sundhed og
Omsorg garanterer, at de kan vende tilbage til
deres jobs som social- og sundhedsassistenter, når de er færdige med uddannelsen.

Udvikling – ikke afvikling
FOA Århus og Århus Universitetshospital er
i dialog om, hvilke opgaver social- og sundhedsassistenterne fremover skal udføre på
hospitalet.
– Det er positivt, at dialogen handler om,
hvordan hospitalet skal udvikle – og ikke af-
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vikle – social- og sundhedsassistenterne som
faggruppe, fastslår Jette Ohlsen.
Hun forudser, assistenterne skal have tilbud om efteruddannelse, når det står klart,
hvad deres arbejdsopgaver skal være fremover.

Servicefunktionerne på AUH
På Århus Universitetshospital er ledelsen og
FOA Århus også i dialog om, hvordan servicefunktioner som transport af patienter og
varer samt rengøring i fremtiden skal organiseres på hospitalet, og hvilken uddannelsesbaggrund de ansatte på området skal have
I den dialog lægger FOA Århus vægt på,
at det skal være en erhvervsuddannelse, der
giver de nødvendige kompetencer til at løse
opgaverne, så de uddannede kan bruge deres
kompetencer på tværs af hospitalerne. Det er
også vigtigt, at de ansatte både får en bred uddannelse og en mulighed for at specialisere sig.
– På den måde kan vi sikre, at de ansatte
på serviceområdet ikke bliver totalt fastlåste i
bestemte jobfunktioner, men alligevel så vidt
muligt kan arbejde i de funktioner, som de synes er mest interessante, forklarer formanden
for Kost- og servicesektoren Ulla Warming.
Hun forventer, at der sker en afklaring på
området inden årets udgang.
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Mere skole – mindre SFO
Også på det pædagogiske område har afdelingen gjort en indsats for, at medlemmerne
ikke bliver klemt, fordi deres arbejdspladser
ændrer sig. Folkeskolereformen betyder, at
SFO’erne skal passe færre børn og gøre det
i kortere tid. Derfor får de brug for mindre
personale, men skolerne kan bruge det tidligere SFO-personale i den nye udvidede skoletid. Både i Odder og Århus kommuner har
FOA Århus arbejdet for, at forvaltningerne
melder ud, at pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er faggrupper, der har
en plads i den nye folkeskole.
– Det er lykkedes i begge kommuner, og
det er rigtigt positivt. Men det afgørende er
selvfølgelig, hvad der nu konkret sker lokalt
på skolerne, siger formanden for Pædagogisk
Sektor Mette Fuglsig Schjødt.
Hun understreger, at afdelingen vil holde
øje med udviklingen og støtte de berørte tillidsfolk i deres arbejde.
Århus Kommune lægger også op til andre
ændringer på fritidsområdet og har planer
om, at byens pædagogisk ledede legepladser fremover skal være ubemandede. Det
kan imidlertid få alvorlige konsekvenser for
børnene og deres omgivelser, hvis det bliver
gennemført, da flere pædagogisk ledede lege-
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pladser ligger i kvarterer og bydele, hvor en
del mennesker har store sociale problemer.
– På legepladserne kan udsatte børn få
kontakt med ansvarlige voksne og få en støtte
i hverdagen. Og her kan personalet opdage,
hvis der opstår problemer, som kræver, at
børnene får mere hjælp, forklarer Mette
Fuglsig Schjødt
Hun understreger, at legepladserne er et
rigtigt godt tilbud, fordi det er gratis, fordi
børnene blot kan møde op, uden at de og deres forældre skal lade sig registrere, og fordi
der samtidig er et personale.
– Hvis legepladserne fremover skal være
ubemandede så risikerer udsatte børn og deres kvarterer at få større sociale problemer,
end de har i forvejen, advarer Mette Fuglsig
Schjødt, som håber på, at kommunen bevarer et tilbud, som har så stor betydning for
børnene og deres omgivelser.
FOA Århus har også et fokus på nye jobmuligheder, der opstår på det pædagogiske
område, og i den kommende tid opretter
Århus Kommune en række nye botilbud på
voksenhandicap-området.
– Her vil vi være opmærksomme på, at
også omsorgsmedhjælpere og pædagogiske
assistenter bliver en del af de nye personalegrupper, siger Mette Fuglsig Schjødt.
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– Det er ikke sådan, at mennesker tænker
”hurra nu er jeg arbejdsløs”, men det bliver
arbejdsløse reelt beskyldt for, når arbejdsmarkedspolitikken handler om pisk, siger
Inge Jensen Pedersen.

Carsten Kock-udvalget

Modelfoto

Flere elever
FOA Århus har i det seneste år været meget
på Århus Social- og Sundhedsskole og typisk
været der flere dage i træk. Den øgede tilstedeværelse har givet resultater. I januar 2014
havde FOA Århus en organisationsprocent
på 100 i en klasse pædagogiske assistentelever, og 31. januar 2014 var elevmedlemstallet
784 mod 723 samme dato året før.
– FOA Århus Jobmatch har også betydet
meget for elevmedlemstallet. Det har betydning, at vi kan hjælpe eleverne i arbejde, når
de er færdige med deres uddannelse, vurderer Mette Fuglsig Schjødt.

FOA Århus Jobmatch
I 2013 har FOA Århus etableret sin egen
jobformidling, FOA Århus Jobmatch, som i
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årets løb formidlede knap 500 jobs af kortere
eller længere varighed, der tilsammen gav
44.316 timers arbejde. Omkring 400 medlemmer var ved årets udgang tilknyttet jobformidlingen. Heraf var ca. halvdelen aktive,
mens den anden stod inaktive, typisk fordi
de nu havde nok arbejde.
– Jobmatch er nok noget af det bedste, der
er sket for vores medlemmer på arbejdsmarkedsområdet, og jobformidlingen er med til
at forklare, hvorfor vores ledighed ikke er
alarmerende høj, vurderer afdelingens næstformand Inge Jensen Pedersen.
Hun hæfter sig især ved, at Jobmatch
har haft succes med en enkel attitude, hvor
man simpelthen matcher ledige stillinger,
oftest korte vikariater, med arbejdsløse på
en måde, så jobbet og ansøgeren passer til
hinanden.
Inge Jensen Pedersen synes ellers ikke, at
der er meget at glæde sig over arbejdsmarkedspolitisk.
– Det handler meget om, at man vil motivere arbejdsløse med pisk, som da man for
eksempel forkortede dagpengeperioden til
to år. Men det kan skabe mange problemer
at motivere folk på den måde, siger hun.
Næstformanden peger på, at det skader
fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, når politikerne på den måde fjerner trygheden. For
eksempel vil folk være mere forsigtige med at
søge nye jobs, hvis de ellers oplever, at deres
job er sikkert.
– Og ledige vil måske vælge uholdbare løsninger og undlade at opkvalificere sig, fordi
fokus kun er på at få et job hurtigt, også selv
om det er et ufaglært job uden fremtid, som
måske snart forsvinder, forklarer Inge Jensen
Pedersen.
Hun mener, at udgangspunktet for arbejdsmarkedspolitikken i stedet bør være, at
folk jo ikke ønsker at være arbejdsløse.
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Det såkaldte Carsten Kock-udvalg har foreslået en række ændringer af beskæftigelsespolitikken. Udvalget anbefaler blandt andet,
at a–kasserne i de første seks måneders ledighed kun skal kunne hjælpe de medlemmer,
som de kommunale jobcentre vurderer let
kan komme i arbejde.
De kommunale jobcentre skal selv ”profilafklare” alle nye ledige, og kun hvis en ledig
stemples som ”let” kan vedkommende selv
vælge, om a-kassen eller jobcentret i de første
seks arbejdsløshedsmåneder skal stå for kontrol- og hjælpeindsatsen. Resten skal jobcentrene selv tage sig af.
– Det er skrapt, at mange ikke selv får lov
at vælge, hvem der bedst kan hjælpe dem.
Og da det er en vurderingssag, om en ledig er
”svær” eller ”let,” at få i arbejde, så bestemmer jobcentrene jo reelt selv, hvor mange ledige de vil have. Det er uanstændigt, mener
Inge Jensen Pedersen.
Hun er sikker på, at de fleste ledige ville
vælge a-kasserne, hvis de fik mulighed for
det, fordi a-kasserne hurtigere og bedre end
jobcentrene kan hjælpe de ledige i arbejde.
– A-kasserne kender bedre de ledige og
deres fag samt jobåbningerne på de arbejdsområder, som de forskellige a-kasser dækker, understeger Inge Jensen Pedersen og
peger på, at samarbejdet mellem FOA Århus
Jobmatch og a-kassen lokalt betyder, at indsatsen her er særligt effektiv.

Nyttejob
Inge Jensen Pedersen er heller ikke begejstret for kontanthjælpsreformen, som blandt
andet sender unge ud i såkaldte nyttejobs.
– Unge kan komme til at arbejde for 28 kr.
i timen, og der er selvfølgelig helt uacceptabelt. Arbejde skal selvfølgelig ske på overenskomstmæssige vilkår, understreger hun.
Kontanthjælpsreformen betyder også, at
samboende ligesom gifte skal forsørge hinanden, men uden, at de samboende har fået
de giftes ret til at overføre personfradrag, og
de samboende kan heller ikke som gifte ubegrænset overføre penge til hinanden uden et
nyt skattetræk.
– Det er selvfølgelig dybt uretfærdigt, og
mange par og deres børn har fået store problemer, siger Inge Jensen Pedersen.
Også når det gælder sygedagpenge oplever
hun, at flere og flere får reduceret deres indtægt. Ligesom for kontanthjælps- og dagpen-
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gemodtagere handler det om, at systemet har
en grundlæggende mistillid til mennesker og
tror på, at de hurtigere bliver raske eller kommer i arbejde, hvis de bliver udsat for pres.
– Men folk vælger altså ikke selv at blive
syge, og de er heller ikke glade for at blive
det, ligesom folk ikke vælger at blive arbejdsløse eller er glade for at miste deres job og
indtægt. Så udgangspunktet er grundlægende
forkert, mener Inge Jensen Pedersen.

– Det er positivt, fordi vi alle står stærkere, når flere deltager i det naturlige kollegiale fællesskab, som fagforeningen er,
siger afdelingsformand Kirsten Normann
Andesen.
Hun påpeger, at sammenholdet bliver
ekstra nødvendigt i den kommende periode,

hvor FOA skal ruste sig til overenskomstforhandlingerne i vinteren og foråret 2015.
– Det er nu, at vi skal beslutte, hvor vi vil
slå streger i sandet og forberede os på, hvordan vi vil slås, hvis vi skal lægge arm med
Corydons bureaukratiske konkurrencestat,
understreger Kirsten Normann Andersen.

Nye politikere og snart ny OK
Kommunalvalget betød nye borgmestre i
Odder og Samsø kommuner. I Århus er det
grundlæggende politiske billede uændret,
men magistratsafdelingerne har fået nye rådmænd.
– De nye politikere på posterne har haft
gode og fornuftige programerklæreringer, da
de tiltrådte, og dem håber vi jo så, at de lever
op til, siger Kirsten Normann Andersen.
Hun er dog overbevist om, at medlemmerne fremover får god brug for det faglige
fællesskab, som de har i FOA Århus. Her er
udgangspunktet godt, fordi medlemstallet i
2013 steg en smule, selvom antallet af FOAstillinger faldt.
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HUSK
som annonceret i december-bladet,
afholder FOA Århus generalforsamling som nedenfor anført

FOA Århus
Ordinær generalforsamling
Torsdag 3. april 2014 kl. 17.30

Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
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 2013, rammebudget 2014
6. Beretning/fremtidig virksomhed
7. Indkomne forslag
8. Valg
a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
9. Eventuelt
10. Afslutning
Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding senest den 31. marts på
tlf. 8936 6666 eller på mail aarhus@foa.dk eller på hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk

Å R H U S

·

F A G

O G

A R B E J D E

10

N U M M E R

1

·

M A R T S

2 0 1 4

2014

Medlemsarrangementer forår

1. maj i FOA Århus
Vi mødes kl. 9.00 i FOA Århus’ lokaler • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Børn er velkomne.
Program for dagen:
Kl. 9.00
Morgenkaffe og rundstykker • Velkomst og fællessang • Taler • Fællessang
Kl. 11.00
Der serveres pølser m/brød samt øl/vand
Vi tager bussen, så vi kan nå det fælles arrangement på Rådhuspladsen kl. 12.00
Senere går optoget til Tangkrogen, hvor der vil være taler, musik, boder o.a.
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MANDELØBET
FOR MANDEN MED DEN INDRE

drengerøv

MARK ON

MarkOn Mandeløbet 28. maj 2014
MarkOn & Marselisløbet byder velkommen til årets mandeløb i nye hyggelige omgivelser på Aarhus Cykelbane.
Tag din søn med, ifør jer jeres yndlings fodboldtrøje og få en fornøjelig idrætsdag sammen.
Efter løbet kan I hygge jer med andre aktiviteter på pladsen, som f.eks. at skyde til mål og vinde fede præmier.
Efter løbet vil der være øl/vand & 1 grillpølse til hver samt en vand i målområdet.
De første 500 tilmeldte får også en lækker T-shirt.
Tidspunkt: onsdag 28. maj 2014, kl. 18.00
Start/Mål: Aarhus Cykelbane, Jyllands Alle 79, 8000 Århus C
FOA Århus yder tilskud til dit deltagergebyr, såfremt din arbejdsgiver ikke betaler/yder tilskud.
Vi betaler halvdelen af gebyret, der er på 200 kr. – du skal altså selv betale 100 kr.
Børn indtil 15 år koster 100 kr. – bemærk, at vi kun yder tilskud til medlemmer af FOA Århus.
Tilmelding:
Du skal tilmelde dig direkte hos www.marselislobet.dk og efterfølgende, ved fremvisning af kvittering,
får du refunderet 100 kr. hos FOA Århus.
Spørgsmål:
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lotte Holbech Knudsen på 8936 6666.

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

Både tilmelding og betaling
skal være FOA Århus i hænde
senest 22. april 2014.
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.

Ladywalk 2014

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.

Mandag 26. 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 125 kr.
Du skal selv betale 62 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 62 kr. på konto 36271447378 - mærket ’Ladywalk 14’ og med dit navn, cpr. nr.
samt str. på T-shirt.
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Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 14’
– 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.
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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 spare penge på
Entré og Turbånd til en valgfri dag.

Kuponen afleveres ved indgangen

Gyldighedsperiode: 12. april - 19. okt. 2014
dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00

RABATKUPON – FOA Århus

Entré barn (u. 90 cm):
Entré barn (90-140 cm):
Entré voksen (o. 140 cm):
Turbånd (u. 90 cm):
Turbånd (o. 140 cm):

ed
h
y
n
4

Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA Århus
med familie. Rabatten gælder op til 5 personer.

201

Kuponen kan ikke kombineres med andre rabatter og
har desuden ingen kontant værdi.

www.friheden.dk

Per Vers – Et funky foredrag

Fagforeningen
på arbejdspladsen

Et af Danmarks største rap-navne, Per
Vers kommer forbi og holder et foredrag
om, hvad det vil sige at være rapper.
Publikum får en fornemmelse af det potente poetiske potentiale der gemmer
sig bag hængerøven og håndtegnene.
Fordomme og dagdrømme bliver taget
op – hvordan gør man, og især hvorfor?
Per Vers bliver stadig inspireret af den originale hiphopkultur, der fødtes i sluthalvfjerdsernes Bronx, og fortæller
om dens oprindelse, idealer og historie – for det er en god
historie!

• 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!

Per Vers kombinerer sit foredrag med intense og intime
smagsprøver på sin kunst i praksis, i små passager jævnt
fordelt udover sit foredrag, så cirka en tredjedel af tiden
bliver musikalsk.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller

Her får man lov til at læne sig tilbage og leve sig ind i de fede
rim og sjove tekster – og komme frem i sædet igen, når det er
Danmarks ubetingede bedste freestyle-rap, hvor DU for lov til
at bestemme hvad der skal spyttes i mikrofonen...!

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

Du må tage op til to ledsagere med
(Ved tilmelding – skriv antal ledsagere)
Tilmelding efter først til mølle-princippet.
Tirsdag 25. marts 2014 kl.19.00-20.30 i FOA Århus.
Kursus nr. A 04

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

Tilmeldingsfrist: mandag 24. marts kl. 12
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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 sofaen og se
showet på dit fjernsyn.
Husk at medbringe egne foto på en USB-nøgle.
Forudsætning for deltagelse:
Grundlæggende kendskab til brug af pc’en.

2 tirsdage aftener 29. april og 6. maj 2014 kl. 17.30-20.30
Kursus nr. A 16
Tilmeldingsfrist: 1 uge før kursusstart

Klubarrangementer
Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere
og hjemmehjælpere
8. april 2014
kl. 18-21.30 i mødesalen hos
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Påske – forårsinspiration
med dekoratør og kunstner

Johnny Haugaard

Kom og få inspiration til fårets og påskens dekorationer.
Der bliver trukket lod om dekorationerne ved mødets
afslutning. Der serveres sandwich og sodavand
– 50 pladser efter først til mølle princippet!
Tilmelding: Senest 31. marts på 21 72 60 10 eller
mail lul013@foa.dk eller via hjemmesiden på
www.socialogsundhedshjaelserklubben-aarhus.dk
MA-REN

Tilmelding her
og på
afdelingens hjemmeside
www.foa-aarhus.dk

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

22. maj 2014
Tur til Den Gamle By med spisning efter rundvisningen i 1970-byen.
Vi mødes kl. 14.45 ved indgangen til Den Gamle By
Tilmelding: Senest 1. maj kl. 12.00 til momsemor1@stofanet.dk
Pris 150 kr. – tilmeldingen er bindende og først gældende, når betaling på
konto 3656 3656512571 med oplysning af navn, telefonnr. og cpr.nr. er
foretaget.

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
Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING
Arrangementets navn:
Arr.nr.:
14. juni 2014
Tur til Alrø, evt. med guide og efterfølgende frokost på øens kro.
Vi mødes ved Viby Kirke kl. 10.00 – vi kører selv.
Tilmelding: Senest 2. juni kl. 12.00 til momsemor1@stofanet.dk
Pris 100 kr. – tilmeldingen er bindende og først gældende, når betaling på
konto 3656 3656512571 med oplysning af navn, telefonnr. og cpr.nr. er
foretaget.

Navn:
Cpr.nr.:
Tlf. privat:
Tlf. arbejde:
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Efterlønnere og pensionister
Odder
FOA Efterløns- og pensionistklub
Tilmelding til Rita Pedersen
på tlf. 23 69 66 30
Kvindemuseet i Århus
Rundvisning og derefter kaffe.
Pris for entre og kaffe er 95 kr.
Rundvisningen betaler klubben. I
kan vælge at køre selv, eller vi kan
tage toget sammen. Der er plads til
25, så det er først til mølle.
Tid: Torsdag den 3. april kl. 14.00
Sted: Kvindemuseet
Tilmelding: Senest den 31. marts
1. maj
Vi mødes i Pakhuset til morgenkaffe, taler og sang.
Gratis adgang. Se annonce i Odder
avisen
Tid: Torsdag den 1. maj
Sted: Pakhuset
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
Havnerundfart med guide
Betaling til udflugten
Vi mødes på Folkestedet og kører i
bus rundt på havnen, hvor guiden
vil fortælle om udviklingen på
havnen.
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 1. april kl. 14.00

Arbejdspladsjubilæer

Banko – hyggemøde – kinesisk
lotteri
Betaling til udflugten
Et par hyggelige timer sammen.
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag 15. april kl. 14.00

40 års arbejdspladsjubilæum
Pædagogisk sektor:
1. jan. 2014 Dagplejer Ina Berit Holst, Dagplejen Tranbjerg

1. maj
1. maj-møde FOA Århus, Christian
X’s Vej /Tangkrogen.
Vi mødes hos FOA, hvor vi får
rundstykker, kaffe, the og måske
en lille én. Der vil være taler og
sange og vi slutter med en pølse
og en øl eller vand. Derefter mødes
vi på Tangkrogen i Ældreteltet og
FOA-teltet.
Gratis!
Film ”Hvidstengruppen”
Fremvisning af filmen på stort
lærred og efterfølgende snak om
filmen.
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 6. maj kl. 14.00
Udflugt
Med Sørens Rejser. Frokost på
Hvidsten Kro. Sørens Rejser
planlægger en udflugt i Midtjylland
med guide. Frokosten indtages
på Hvidsten Kro, hvor der vil blive
fortalt om det, der foregik under
krigen. Der er rundvisning i haven.
Pris: 300 kr.
Tid: Tirsdag den 27. maj kl. 9.00
Sidste indbetaling til udflugten er
den 6. maj

Social- og sundhedssektoren:
1. nov. 2013 Plejer, Agnethe Møller Skjøth, AUH, Risskov
2. dec. 2013 Sygehjælper Karin Christiansen,
Område Marselisborg
1. jan. 2014 Sygehjælper Anne-Mette Dahl Andersen,
AUH Skejby
1. jan. 2014 Social- og sundhedsassistent Anne Marie Holst,
AUH Skejby
1. jan. 2014 Social- og sundhedsassistent Lone Wissendorf Melin,
AUH Skejby
1. jan. 2014 Portør Eigild Sommerdal Kuntz, ÅUH Midt
2. jan. 2014 Sygehjælper Adda Spliid Nielsen, AUH Midt
1. mar. 2014 Social- og sundhedshjælper Kirsten Aakjær Bang,
Høskoven
25 års arbejdspladsjubilæum
Social- og sundhedssektoren:
1. nov. 2013 Sygehjælper Lene Møller Jakobsen,
Område Marselisborg
1. dec. 2013 Sygehjælper Kathrine Dahl, Demenscentrum
1. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Doris Rasmussen,
Bronzealdervej
1. jan. 2014 Social- og sundhedsassistent Eva Birgit Qvist Mortensen,
ÅUH Skejby
3. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Marit Linde,
Område Midtbyen
8. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Joan Berit Corfitsen,
Område Nord
9. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Helle Doktor,
Område Viby/Højbjerg
13. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Jytte Anette Laursen,
Område Viby/Højbjerg
16. jan. 2014 Sygehjælper Susanne Sander Glavind,
Område Marselisborg
16. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Kate Tholstrup,
Område Nord
25. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Margit Dalgaard Jensen,
Område Marselisborg
31. jan. 2014 Social- og sundhedshjælper Birgit Helbo Mortensen,
Hasle/Åbyhøj
1. feb. 2014 Social- og sundhedshjælper Irene Abildgaard,
Område Syd
19. feb. 2014 Social- og sundhedshjælper Liselotte Jensen,
Område Vejlby Risskov
1. mar. 2014 Portør Hanne Lorenzen, AUH Midtbyen
1. mar. 2014 Social- og sundhedshjælper Jette Storgaard,
Plejeboligerne Bronzealdervej
9. mar. 2014 Social- og sundhedshjælper Susanne Hansen,
Område Marselisborg
Kost- og servicesektoren:
31. jan. 2014 Husassistent Bettina Strøm Hansen, Område Syd
1. feb. 2014 Husassistent Karin Andersen Palle, Område Vest
Pædagogisk sektor:
1. jan. 2014 Dagplejer Hanna G. Nielsen, Dagplejen Odder
1. mar. 2014 Dagplejer Annette Ryø Mathiesen, Dagplejen Odder
1. mar. 2014 Dagplejer Annette Frederiksen, Dagplejen Brabrand
1. mar. 2014 Dagplejer Lonnie Engelbrekt Petersen, Dagplejen
Beder-Malling

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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Teknisk sektor:
1. mar. 2014 Buschauffør Chris Gade Oxholm Sørensen,
Århus Sporveje, Busselskabet
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FOA ÅRHUS
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider
(telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag
10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00

AKUT telefon – som kan anvendes uden for
normal åbningstid til uopsættelige henvendelser:
25 15 53 60
FOA på Samsø
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbent den første onsdag i hver måned: 11.00-15.00
Der er mulighed for at aftale møde uden for kontorets åbningstid.

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 John Madsen • Tlf. 29 20 97 83
e-mail: joma@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.
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: bm013@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
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

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

