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Store fejl i lønsedler
Læs artiklen side 4

Tjek din løn i julen
Læs artiklen side 8

Af Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand

en stor indsats, der sikrer fagforeningens styrke og sammenhold.
Nogle tillidsfolk og medlemmer oplever måske hyppige
armlægninger med besværlige arbejdsgivere, som er anstrengende. Eller ærgrer sig, hvis ikke alle kollegaer på en
arbejdsplads siger ja til FOAs tilbud om medlemskab.
Men ud af alle anstrengelserne vokser en styrke. Den betyder, at FOA på de fleste arbejdspladser har organiseret
en stor del af de mulige medlemmer og kan give arbejdsgiverne et med- og modspil.
I sidste ende bygger FOAs styrke på, at medlemmerne er
parate til at slås for deres krav, hvis det er nødvendigt, og at
der er så mange medlemmer på arbejdspladserne, at strejker får en effekt. Den styrke brugte medlemmerne i 2008,
den styrke er intakt og den styrke gør, at FOAs medlemmer
oplever, at deres fagforening er en kamporganisation, som
arbejdsgivere og politikere gider lytte til.
De valgte og ansatte i FOA vil gerne gøre en forskel, men en
faglig indsats kan kun lykkes, hvis også tillidsfolk og medlemmer er parate til at handle – både i hverdagen og når
det for alvor brænder på. Så FOAs topplacering i Voxmeterundersøgelsen skyldes, at også FOAs tillidsfolk og medlemmer vil gøre en forskel.
”Sammen gør vi forskellen”, som FOAs nye slogan lyder. Og
der bliver også fremover brug for, at vi sammen gør en forskel, når det gælder løn- og arbejdsforhold.
Så lad os ønske hinanden en god jul og et godt nytår.

Hvorfor nu det?

Skal vi et spadestik dybere og forklare, hvorfor det er sådan,
så er mit bud, at FOAs tillidsfolk og øvrige medlemmer gør
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Kost- og servicesektoren:
husassistenter, daginstitutioner, højskoler, pleje
hjem, statsinstitutioner, sygehuse,
kantineledere, køkkenmedhjælpere, opsyns
assistenter, rengøringsledere, ung i huset,
serviceassistenter
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FOA – sammen gør
vi forskellen
Vi skal huske at klappe hinanden på skuldrene, når det går
godt. Især i denne jule- og nytårstid er vi mange, der kigger
vurderende tilbage på den tid, som er gået, og så er det vigtigt også at huske succeserne og glæde sig over dem.
Og det er stor succes, når en Voxmeter-undersøgelse fra
november 2015 viser, at FOA-medlemmer oplever, at deres
fagforeningsmedlemskab er værdifuldt.
Når Voxmeter spørger 11 forskellige fagforeningers medlemmer om, hvor stor en værdi de tillægger deres fagforeningsmedlemskab, så får FOA den bedste vurdering af alle.
På en skala fra 1 til 11, hvor 1 er ”helt værdiløst” og 11 er
”meget værdifuldt”, da får FOA den højeste vurdering, som
er 8,8.
Til sammenligning får BUPL på andenplads 8,5, mens 3F
eksempelvis får 8,0 og KRIFA er nede på 7,7. I en kommentar til undersøgelsen forklarer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen overfor Fagbladet FOA, at mange medlemmer opfatter FOA som en kamporganisation, der skal sikre
rimelige løn- og arbejdsforhold.
– Medlemmerne er mere loyale og ser fagforeningen som
deres talerør, mener han.
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„I sidste ende bygger FOAs styrke

på, at medlemmerne er parate til at
slås for deres krav, hvis det er nødvendigt, og at der er så mange medlemmer på arbejdspladserne, at
strejker får en effekt

“

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

Pædagogisk Sektor:
pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagpleje
pædagoger, legepladsansatte, omsorgs
medhjælpere, pædagogiske konsulenter
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Teknik- og servicesektoren:
arbejdsledere, badeassistenter/ tekniske
servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og
rådhusbetjente/tekniske servicemedarbejdere,
brandberedskabspersonale, buschauffører,
færgepersonale, idrætsassistenter/tekniske
servicemedarbejdere, plejehjemspedeller/
tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/
tekniske serviceledere
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Store fejl i lønsedler

2012 begyndte at beregne løntillæggene manuelt. Ældreservice havde i flere tilfælde regnet med kvarte timer, hvor
overenskomsten mindst regner med halve timer, og der var
også flere tastefejl.
Det hele endte med, at de fire medlemmer fik efterbetalt
omkring 10-15.000 kr. hver før skat. Kommunen gennemgår
nu også andre ansattes lønsedler for at se, hvor mange andre der har fået for lidt i tillæg.

FOA Århus er ofte på arbejdspladsbesøg, og i uge 46 havde afdelingen en løntjek-kampagne.
Samlet har der i 2015 været besøg i både Århus, Odder og på Samsø.
En indsats der har givet en del små sager, men også en indsats,
der i flere tilfælde har betydet store ekstra indtægter for medlemmerne.

Af: Peter Justesen

Løntjek-kampagnen hos FOA Århus i uge 46 var en del af den
landsdækkende ”ER DU OK” kampagne fra LO, hvor faglige
organisationer i hele Danmark blandt andet tjekkede barsel, pension, ferie, uddannelse og lønsedler. En indsats som
medlemmerne sætter pris på, fordi det ofte er svært at gennemskue de mange tillæg, og hvilke løntrin der er gældende.
Og en indsats der gjorde indtryk, da FOA Århus besøgte en
SFO i Århus. Her fik et medlem nemlig den glædelige nyhed,
at hun over de sidste otte år ikke havde fået sine fem årlige
seniordage.
– Jeg tænkte YES, så skal jeg lige have fem fridage med det
samme, fortæller pædagogmedhjælper Inger Lise Ringling
og fortsætter. – Det er et fint arbejde, FOA laver. Jeg tjekker

„ Jeg tjekker ikke selv min lønsed-

del, for den er jo ens hver gang. Jeg
er jo vant til at få det samme i løn, og
jeg tror heller ikke, at jeg kan gennemskue det, fordi jeg ikke har sat
mig ind i det

“

ikke selv min lønseddel, for den er jo ens hver gang. Jeg er jo
vant til at få det samme i løn, og jeg tror heller ikke, at jeg kan
gennemskue det, fordi jeg ikke har sat mig ind i det, siger hun
og oplyser, at hun allerede har planlagt, hvornår de seneste
fem seniordage skal afvikles i år.
Afdelingen er nu i gang med at få en aftale om de resterende
35 seniordage, og det kan muligvis ende i en større tilbagebetaling.
I en anden sag fandt afdelingen store fejl i to lønsedler hos
henholdsvis en social- og sundhedsassistent og hos en social- og sundhedshjælper. Begge manglede et fast tillæg for
aften- og nattevagt, og beløbet kan blive meget stort for
social- og sundhedshjælperen. Hun har nemlig været ansat
i fem år, og en hurtig udregning viser, at beløbet kan blive
omkring 27.500 kr. i manglende betaling. Sagen skal nu undersøges og bliver først afgjort senere.
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Andre formål med kampagnerne

Løntjek-kampagnen i uge 46 var landsdækkende, og FOA
Århus havde i den uge en kampagnebus med for at gøre
medlemmerne opmærksomme på indsatsen og det faktum,
at afdelingen er tilstede. Bussen giver mulighed for at sætte
sig indenfor og tale med medlemmerne om mere end bare
lønsedler, og det var der flere, der benyttede sig af.
– Vi har mødt rigtig mange medlemmer, der var glade for at
se os. De kan generelt godt lide, at vi kommer ud, hvor de er,
og vi har talt om arbejdsforhold, rettigheder, arbejdsmiljø og
mange andre ting, fortæller formand for Pædagogisk Sektor
Mette Fuglsig Schjødt.
Afdelingen har i øvrigt et ønske om, at der i fremtiden skal
være betydeligt flere besøg i lokalområderne for at skabe
synlighed og for at give medlemmerne en mulighed for at få
ordnet flere sager der. Det skete også i uge 46, hvor afdelingen lejede sig ind i nogle mødelokaler i Odder. Her kom en del
medlemmer forbi og fik tjekket lønsedler, og det var vigtigt
for de fleste, at det foregik i Odder og ikke i Århus.
– Jeg synes, det er en rigtig god ide, også fordi jeg havde en
forestilling om, at der ikke var noget galt med mine lønsedler,
men det viste sig, at det var der nok højst sandsynligt. Så det
er altid en god ide at få tjekket sin løn, også fordi man jo ikke
altid lige kommer ind i afdelingen og får det gjort, sagde socialog sundhedshjælper i Odder Kommune Anne Sofie Kastholt.

Mange mindre fejl og korrekte lønsedler

Heldigvis er det ofte mindre fejl, der bliver konstateret, og de
fleste lønsedler er i orden. Problemet er bare, at det kræver
bejdet i en daginstitution, hvilket den århusianske institution
vidste, da Maria Gudmundsdottir skriftligt havde oplyst om
sin erfaring, da hun søgte job i Århus.
Men hun havde ikke fået løn for sine fem et halvt års anciennitet på Island, og fejlen blev først opdaget, da FOA-fællestillidsrepræsentant Tine Thordén besøgte institutionen, talte
med Maria Gudmundsdottir og så hendes lønseddel. Hun troede, at hendes løn var i orden, og var rigtig glad for FOAs hjælp.
Den gav nemlig en kontant efterbetaling på mindst 90.000 kr.
Maria Gudmundsdottir var ikke medlem, da FOA besøgte
hendes arbejdsplads. Hun var medlem af Krifa, fordi en bekendt havde anbefalet hende et Krifamedlemskab, da hun
kom til Danmark. Hun kendte intet til det danske arbejdsmarked, og fortalte at hun ikke havde set Krifa de tre år, hun
var medlem. Derfor meldte hun sig ind på stedet, og det
samme gjorde to af hendes kollegaer.
I Odder Kommunes Ældreservice havde fire ansatte gennem
længere tid haft mistanke om, at de fik udbetalt for lidt i de
løntillæg, som social- og sundhedspersonalet får for at arbejde aften og nat samt lørdage og søndage.
Men da de klagede til Ældreservices administration, kunne
de ikke få en ordentlig forklaring på, hvordan de havde beregnet lønnen, og så gik de til FOA Århus, der hurtigt kunne
se, at der var noget galt, og det viste sig, at Odder Kommune
havde begået flere fejl, siden Ældreservices administration i

„ I april var FOA Århus på arbejds-

pladsbesøg på en århusiansk daginstitution, og her fandt de store fejl
på pædagogmedhjælper Maria Gudmundsdottirs lønseddel. Hun havde
siden 2008 fået for lidt i løn

“

et meget stort kendskab til overenskomsterne og arbejdstidsaftalerne at gennemskue hvilke løntrin og tillæg, der er
gældende. Jan Nedergaard Jacobsen er faglig konsulent hos
FOA Århus på snart fjerde år, og han har tidligere været tillidsmand, men han skal på trods af sin store erfaring stadigvæk bruge tid på at lede efter de rigtige oplysninger.
– Det er så omfattende, at det næsten er umuligt at vide det
hele. Til gengæld har jeg lært, hvor jeg skal kigge for at finde
informationerne, og jeg skal næsten i hver eneste sag ind og
kigge i de forskellige overenskomster for at finde ud af, hvad
der er korrekt, fortæller han.
Hvis du ikke har haft besøg på din arbejdsplads, så er det altid muligt at kontakte afdelingen og få et gratis løntjek.

Flere store sager i år

Tidligere på året havde afdelingen også nogle tunge sager. I
april var FOA Århus på arbejdspladsbesøg på en århusiansk
daginstitution, og her fandt de store fejl på pædagogmedhjælper Maria Gudmundsdottirs lønseddel. Hun havde siden
2008 fået for lidt i løn. På Island havde hun nemlig også ar-
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Kursus gav mere
sygefravær
Sygemeldte fik overraskende et længere sygefravær efter et kursus,
hvor de lærte at håndtere deres symptomer på stress, angst og depression.

trene gjorde mindre for at få personerne i kursusgruppen
raskmeldte og klare til at passe et arbejde, mener Pernille
Pedersen.

„En tredje mulighed kunne være,

at kursusgruppen gennemsnitligt
havde et længere sygefravær, fordi
kurset lærte dem noget om, hvad
der skal til for, at de kan fungere på
et arbejde med deres symptomer

“

måneder var væsentligt færre raskmeldte fra kursusgrupEt forsøg har vist, at sygemeldte med psykiske problemer
ikke nødvendigvis får et kortere sygefravær, selvom de genpen end fra den anden gruppe, kontrolgruppen. Efter seks
måneder var der stort set ingen forskel på de to grupper.
nemgår et kursus, hvor de lærer at forstå deres symptomer,
– En forklaring kan være, at nogle sygemeldte ville gennemog hvordan de kan fungere med dem. Baggrunden for forsøget er, at omkring halvdelen af de sygemeldte
føre kurset, før de meldte sig raske, så kurset på
i Danmark har psykiske lidelser.
den måde har forlænget deres sygefravær, siger
I perioden fra 2012 til 2014 fulgte danske forPernille Pedersen. Hun er hovedforfatter på den
forskningsartikel om forsøget, der i efteråret
skere 430 sygemeldte, der havde tegn på psy2015 blev offentliggjort i det britiske tidsskrift
kiske lidelser som stress, angst og depression.
BMC Public Health, og sygeplejerske, cand.
Halvdelen, altså 215 sygemeldte, fik en gang
scient.san og ph.d. studerede.
ugentligt to timers kursus over en periode på
Hvis den forklaring holder, så vurderer Pernille
seks uger, mens den anden halvdel ikke kom på
Pedersen, at forsøgspersonerne er startet for
kursus. De sygemeldte havde i gennemsnit væAf: Anders Schou
tidligt på kurset, og at en senere kursusstart ville
ret syge i 10 uger, da de indgik i forsøget.
forhindre, at færre fra kursusgruppen end fra kontrolgrupFlere syge
pen var raskmeldte efter tre måneder.
Men der kan også være andre forklaringer på resultaterne.
De to grupper blev sammenlignet efter tre og seks må– En mulighed kan være, at jobkonsulenterne på jobcenneder, og resultaterne viste overraskende, at der efter tre

Lærer at sige fra

En tredje mulighed kunne være, at kursusgruppen gennemsnitligt havde et længere sygefravær, fordi kurset lærte
dem noget om, hvad der skal til for, at de kan fungere på et
arbejde med deres symptomer.
– Jeg kan bestemt ikke afvise, at kurset har gjort deltagerne
mere opmærksomme på deres sygdom, så de blev mere
bevidste om at sige fra og bedre til at passe på sig selv, siger Pernille Pedersen.
På kurset fortalte psykiatriske sygeplejersker om de forskellige psykiske symptomer, og hvordan de sygemeldte
kunne arbejde med sig selv, ligesom en psykolog fortalte
om, hvordan det er psykologisk set at starte op på et ar-

raskende var det måske, at kursusdeltagerne heller ikke fik
det psykisk bedre end de andre.

Ingen effekt

Begge grupper af forsøgsdeltagere udfyldte en række spørgeskemaer, om hvordan de havde det psykisk, og det gjorde
det muligt for forskerne at se, hvordan forsøgspersonernes
psykiske tilstand udviklede sig fra forsøgets start og frem
til både tre og seks måneder efter. Resultaterne viste, at
der ikke var nogen statistisk betydningsfulde forskelle på,
hvordan de to grupper udviklede sig, når det gjaldt deres
psykiske helbred.
– Her kan en forklaring være, at kurserne ikke rigtig kunne
få karakter af gruppeterapi, fordi det skiftede meget, hvem
der deltog på de enkelte kursusdage, fortæller Pernille Pedersen.
Årsagen var, at forskerne gerne ville have alle kursusdeltagerne hurtigt i gang, så de kunne måle, hvor lang tid, der
reelt gik, før de var raskmeldte, så de kunne passe et arbejde. Derfor blev de enkelte kursusdage afholdt som åbne
grupper, hvor deltagerne løbende kunne være med, så der
ikke opstod ventetid.
Forsøgsresultaterne har gjort Pernille Pedersen eftertænksom.
– Vores forsøg viste til dels en direkte negativ effekt, og jeg
har set andre undersøgelser, hvor resultaterne blot har været neutrale, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi kan
lave noget, der kan faktisk kan hjælpe folk, siger hun.

Pernille Pedersen, ph.d. studerende

„Begge grupper af forsøgsdeltage-

re udfyldte en række spørgeskemaer, om hvordan de havde det psykisk,
og det gjorde det muligt for forskerne at se, hvordan forsøgspersonernes psykiske tilstand udviklede sig
fra forsøgets start og frem til både
tre og seks måneder efter

“

bejde igen. Der var også en tidligere stress-sygemeldt, som
fortalte, hvordan vedkommende var gået ned, og hvordan
det var lykkedes at vende tilbage til arbejdet. Endelig fortalte en psykiatrisk sygeplejerske de sygemeldtes pårørende
om mentale helbredsproblemer, og om hvordan de pårørende kunne støtte de sygemeldte.
Det var overraskende for forskerne, at kurset ikke fik deltagerne hurtigere raskmeldte, og tværtimod betød, at færre
kursusdeltagere var raskmeldte, da forskerne efter tre
måneder sammenlignede kursusgruppen med en gruppe
sygemeldte, der ikke havde været på kursus. Lige så over-
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Husk at tjekke din løn, hvis du
arbejder i jule- og nytårsdagene
Reglerne for hvad man får for at arbejde juleaften kan variere alt efter, hvor man er ansat.
De fleste indenfor FOAs største gruppe, social- og sundhedssektoren,
oplever at arbejde på helligdage.

En FO-dag kan godt ligge på selve helligdagen. Dette skal
Arbejder man på en helligdag, som ikke falder en søndag, så
dog fremgå af vagtplanen og der skal ske nedskrivning af
har man både krav på et 50 procentstillæg af de timer, hvor
dine arbejdstimer svarende til din ansættelsesman arbejder og en erstatningsfridag (FO-dag),
som svarer til det antal timer, som man er ansat.
brøk.
En 37 timers-ansat får dermed 7,4 timers FODen 24. december er ikke lovmæssigt en helligfrihed, mens en på 30 timer kun får 6 timers FOdag, men den svarer til det i overenskomstmæsfrihed, som man skal afholde senest 3 måneder
sig forstand fra dagstjenestens begyndelse.
efter.
Den 31. december, nytårsaften, svarer derimod
Arbejder du ikke på helligdagen, men har ektil en søndag fra kl. 12 til 24, hvor man får 50 prosempelvis planlagt fridøgn eller arbejdsfri (nulcentstillæg oveni, men ingen erstatningsfrihed.
Af: Jakob Jensen
dag), så optjener du også FO-dag, men får ikke
Er du i tvivl, hvad der gælder dig, så spørg din tilLindblom
50 procentstillæg.
lidsrepræsentant eller kontakt afdelingen.

Da det næste afdelingsblad først udkommer i marts 2016, indkaldes hermed til afdelingens
generalforsamling allerede nu. Jævnfør lovene skal annoncering af generalforsamlingen ske
med mindst 60 dages varsel.

Ordinær generalforsamling

Århus

Torsdag den 7. april 2016, kl. 17.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst, herunder præsentation af
afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Regnskab 2015 og rammebudget 2016
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

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 8. marts 2016.
Læs nærmere om tilmelding m.v. i marts-bladet.
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MEDLEMSARRANGEMENTER
FORÅR 2016

Velkommen til et aktivt
første halvår 2016

På de næste sider finder du en række af afdelingens aktiviteter for første halvår 2016.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Du kan bl.a. møde Elsebeth Egholm, Lotte Heise og Henrik
Day Poulsen. Som vanligt viser FOA Cinema et par gode film
og vi afholder spændende IT kurser.
Vi håber på stor opbakning til arrangementerne. Tilmeldingskupon finder du her i bladet, på opslagstavlen på din arbejdsplads eller på hjemmesiden.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
FOA Århus

’Den kriminelle psykopat’

v/Henrik Day Poulsen
– Psykiater og overlæge på en lukket psykiatrisk afdeling
Vi læser om dem i avisen og gyser. Seriemorderne, voldtægtsmanden eller vaneforbryderen,
der som, Egon Olsen, allerede
i fængslet planlægger næste
forbrydelse. Kom med ind i et
spændende, men også frygt-indgydende univers og kom helt tæt
på den kriminelle hjerne, der indeholder følelseskulde, kynisk
planlægning og nogle gange sadisme. Ikke noget for sarte sjæle!
Henrik Day Poulsen var i fire år
Henrik Day Poulsen
ansat i Justitsministeriet retspsykiatriske klinik og har foretaget over 200 mentalundersøgelser af kriminelle.
Henrik har udgivet flere bøger bl.a. bestselleren ”Hverdagens
psykopater”.
Tid og sted: Onsdag 16. marts 2016 kl. 19.00-ca. 20.45 i FOA
Århus.
Kursus nr. A 00
Tilmeldingsfrist: Onsdag 24. februar.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

Ladywalk

Mandag 30. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: Se i næste nummer
af fagbladet.
NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan
tilmeldes via afdelingen.

’Selvfølgelig skal hun bo sammen
med mig’

v/Lotte Heise
Igennem 3½ år har Lotte Heise
boet sammen med sin handicappede mor, der i februar 2011 fik
en blodprop, som medførte en
total højreside lammelse og ekspressiv afasi.
”Det betød at min superseje mor,
fra at være et normalt fungerende menneske, ikke kunne ret
meget selv. Hun mistede også
evnen til at tale – hun forstår
alt, men udtrykker sig umådelig
begrænset. Det mentale fængsel Lotte Heise
syntes jeg var så synd for hende,
at jeg lejede et hus, hvor hun kunne bo sammen med mig
og mine dengang 14-årige tvillinger. Det har været en lang,
svær, anstrengende, men også livsgivende og smuk rejse.”
Hør Lotte fortælle om sin og hendes mors rejse igennem 3½
år i et usædvanligt bofælleskab, med tvillingedrenge, krybdyr, edderkopper og et par katte! Der vil både blive grinet og
fældet en tåre under foredraget.
Tid og sted: Torsdag 28. april 2016 kl. 19.00-ca. 20.15 i FOA
Århus.
Kursus nr. A 01
Tilmeldingsfrist: Torsdag 31. marts.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

’Forelsket i den gode krimi’

v/Elsebeth Egholm – forfatter
Krimigenren er gået fra at være
kiosklitteratur til at figurere på
bestsellerlister og få sin litterære
kvalitet diskuteret på avisernes
kultursider.
Med udgangspunkt i romanerne
om Dicte Svendsen og de seneste om Svendsens søn, Peter
Boutrup, giver Elsebeth Egholm
sit bud på, hvad den gode krimi
er for en størrelse: Hvad er det,
drabet, som handling, sætter i
gang? Hvad skal der til for, at vi Elsebeth Egholm
gider følge hovedpersonen i tykt
og tyndt? Hvad er vigtigst: Plot eller personer?
Tid og sted: Torsdag 12. maj 2016 kl. 19.00-ca. 21.00 i FOA
Århus.
Kursus nr. A 02
Tilmeldingsfrist: Onsdag 13. april.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.
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Kom med på omvisning på ARoS

Tag med på en spændende omvisning, hvor omviserne udvælger spændende værker fra ARoS’ faste samling og fra
særudstillingen ”A New Dynasty – Created in China”. Vi kommer vidt omkring, både i tid, medier og genrer.
Tid og sted: Onsdag 9. marts 2016 kl. 19.00-20.30 hos ARoS
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr. A 05
Tilmeldingsfrist: Mandag 22. februar
Der er plads til max. 50 personer.

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!
Kontakt
Århus
på mail: aarhus@foa.dk
tlf: 89 36 66 66
så vi i fællesskab kan aftale emne, tid og sted.
Så laver vi et opslag, der orienterer om mødet.

1. maj i FOA Århus

Alle medlemmer inviteres til at deltage i afdelingens 1. majarrangement.
Se flere oplysninger i i næste nummer af fagbladet.

Man er først tilmeldt arrangementet,
når man får besked fra FOA Århus cirka
14 dage før arrangementet.

Kom med på en guidet rundtur på Dokk1, som er det nye
centrale bibliotek og Borgerservice på havnen i Aarhus.
På Dokk1 kan man få mange oplevelser, såvel som ro, indlevelse og fordybelse. Der findes café, legepladser, aktivitetsog forvandlingsrum, foreningsliv, projektrum og ikke mindst
uformelle opholdssteder.
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’Praktikanten’

Komedie – præmiere 15. oktober 2015
I filmen ’Praktikanten’ lever Ben
Whitaker (Robert De Niro) et stille
liv som pensioneret enkemand.
Den 70-årige newyorker er hverken ensom eller trist, men alligevel mangler der noget i tilværelsen efter et langt arbejdsliv og et
mangeårigt ægteskab.
Bens gåpåmod er stadig intakt, og
da et succesfuldt modefirma har
brug for en seniorpraktikant, søger han stillingen. Få dage senere
har han første arbejdsdag på et hypermoderne kontor, hvor
gennemsnitsalderen er omkring de 30, og hvor filterkaffe er et
interessant kuriosum fra fortiden. Ben lader sig ikke slå ud, og
på kort tid vinder han respekt fra sine nærmeste kolleger. Det
viser sig til gengæld at være en langt større opgave at imponere kvinden, der er selskabets direktør og skaber.
Instruktør: Nancy Meyers
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted: Tirsdag 23. februar 2016 kl. 19.30 i biografen
Øst for Paradis
Kursus nr. A 03
Tilmeldingsfrist: Fredag 5. februar
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

’Stille hjerte’

Rundvisning på Dokk1

Tid og sted: Torsdag 3. marts 2016 kl. 17.00 på Dokk1
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr. A 06
Tilmeldingsfrist: Fredag 12. februar
Der er plads til max. 40 personer.

CINEMA

KOR
Koret starter op igen onsdag 6. januar kl. 19.00-21.30 i
Sundheds- og kulturcentret, Ankersgade 21, Århus C.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere erfaring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr. 86 14 97 18.
NB! Ønsker du at deltage i FOA Koret, skal du tilmelde dig (også
selv om du tidligere har deltaget). For tilmelding brug tilmeldingskuponen her i bladet eller via www.foa-aarhus.dk
Kursus nr. A 07
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 5. januar.

Dansk familiedrama – præmiere 13. november 2014
Søstrene Sanne (Danica Curcic) og
Heidi (Paprika Steen) tilbringer en
sidste weekend sammen med moren Esther (Ghita Nørby), der lider
af en uhelbredelig sygdom. De to
søstre er som nat og dag, og den
weekend, der skulle danne rammen om et sidste stille farvel til
moren, bliver en turbulent og følelsesmæssig prøvelse for dem alle.
Gamle konflikter og søstrenes forskellighed bliver udgangspunktet
for en stigende tvivl om morens
ønske om at dø, og midt i alt dette opstår nye relationer blandt
de familiemedlemmer, som ellers ikke har meget tilfælles.
Instruktør: Bille August
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted: Mandag 11. april 2016 kl. 19.30 i biografen Øst
for Paradis
Kursus nr. A 04
Tilmeldingsfrist: Onsdag 16. marts
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

IT KURSER OG CAFÉ
Alle 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 formiddagskurserne serveres franskbrød og kaffe/te.
Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart.

IT-café i FOA Århus – få hjælp og vejledning

Driller din computer, tablet eller mobil? Har du behov for
hjælp til NemID eller oprettelse af mapper i Digital Postkasse? Skal vi hjælpe dig med opsætning af din jobansøgning?
Eller har du i øvrigt behov for lidt hjælp til dit IT-udstyr, mail,
programmer, netværk eller andet, så vil vi forsøge at hjælpe
dig i IT-caféen i FOA Århus. Medbring dit eget udstyr, hvis
du skal have hjælp til det. Ellers kan vi bruge FOAs bærbare
computere. Der er kaffe og te på kanden.
Åbningstider i Caféen:
Der er åbent i IT-caféen den første onsdag i februar, marts,
april, maj og juni måned fra kl. 10-12. Første gang d. 3. februar.

Bliv dus med din computer
– IT for begyndere

På dette kursus lærer du det helt grundlæggende om brug
af computer. Kurset er for dig, der er uden erfaring eller har
meget lidt erfaring med brug af PC.
Kurset indeholder bl.a. følgende:
•	Introduktion til det grundlæggende om en computer
•	Hold orden på dokumenter og billeder med mapper
– lær at gemme, slette, flytte og finde dine filer
• Introduktion til tekstbehandling i Word
• Introduktion til mail
• Introduktion til brug af internettet
Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger.
Kursustype

Periode

Tidspunkt

Kursusnr.

5 dags kursus 22. & 23. & 29. Kl. 8.30-11.30 A 08
februar samt 1.
& 7. marts 2016

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
(for egen regning). Du kan også vælge at arbejde videre med
fotobogen, når kurset er slut. Vigtigt: 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’en.
Kursustype

Periode

Tidspunkt

2 aftener

14. & 15.
marts 2016

Kl. 17.30-20.30 A 09

Kursusnr.
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Tilmelding

Internet – tips og tricks

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. 89 36 66 66 eller brug kuponen.
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:

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.
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’en.
Kursustype

Arr.nr.:

Periode

Tidspunkt

Kursusnr.

3 dags kursus 18. & 19. & 25. Kl. 8.30-11.30 A 11
april 2016

Navn:
Cpr.nr.:
Tlf. privat:

Lav din egen hjemmeside

Tlf. arbejde:

Tekst- og billedbehandling
– IT for let øvede

Word er et avanceret tekstbehandlingsprogram, og selv om
du har en smule kendskab til Word i forvejen, så har du sikkert erfaret, at der er mange funktioner i programmet, som
du ikke kender nok til.
På dette kursus lærer du at arbejde lidt mere avanceret med
tekst og billeder i Word og vi kigger også på et gratis billedbehandlingsprogram, hvor du kan justere og beskære dine
billeder.
Kurset indeholder bl.a. følgende:
• Opsætning og typografering af tekst og billeder i Word
•	Overfør billeder fra dit kamera eller telefon og brug dem i
Word
• Introduktion til det gratis billedbehandlingsprogram Pixlr
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af pc’en.
Vigtigt: Medbring dine egne billeder på USB-stik, kamera eller telefon.
Kursustype

Periode

Tidspunkt

4 aftener

4. & 5. &
11. & 12.
april 2016

Kl. 17.30-20.30 A 10
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Kursusnr.

Vi starter kurset med en kort introduktion til nogle af de muligheder du har, hvis du gerne vil lave din egen hjemmeside.
På kurset vil vi gå i dybden med brugen af Mono.net, der er et
dansk hjemmesideværktøj, som er gratis.
Det er super nemt, og en række flotte designskabeloner gør
det let for dig at lave din egen professionelle hjemmeside.
Programmet er meget brugervenligt, og du kan let placere
tekster, billeder, video, fotoalbum og meget andet. Du skal
altså hverken kunne kode eller designe for at lave en flot og
brugbar hjemmeside.
Hvis du har billeder eller et logo, du gerne vil bruge på hjemmesiden, så tag dem med på kurset.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af pc’en.
Kursustype

Periode

2 dags kursus 26. april &
3. maj 2016

Tidspunkt

Kursusnr.

Kl. 17.30-20.30 A 12

Excel for begyndere

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

Periode

3 dags kursus 9. & 10. & 17.
maj 2016

Tidspunkt

Kursusnr.

Kl. 8.30-11.30 A 13

KLUBARRANGEMENTER
Generalforsamling
Klubben for Dagplejere

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 18.45 i mødesalen hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
1. sal. Der er spisning kl. 18.00-18.45.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning v/Helle Nielsen
6. Fremlæggelse af regnskab v/Beth Birk
7. Indkomne forslag
8. Lovændringer
9. Valg:
a. Valg af formand, Helle Nielsen, modtager genvalg
b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
		 • 1. suppleant Lisbeth Larsen, opstiller
		 • 2. suppleant Birgitte de Linde, opstiller
c. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år, Gitte Rytter,
		 modtager genvalg
d. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter for 1 år,
		 Henny Hentze, modtager genvalg
		 Kirsten Ørsted Kristensen, modtager genvalg,
10. Kontingentfastsættelse
11. Eventuelt
Forslag til behandling under pkt. 7 Indkomne forslag, og pkt.
8 Lovændringer skal ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal
ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej
56-58, 8260 Viby J.
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i klubben.
Tilmelding senest 20. februar 2016 på tlf. 46 97 32 20 eller
Klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk på
grund af traktement (2 stk. smørrebrød + øl/vand)

MA-REN

Indkalder til ordinær generalforsamling 29. februar 2016
kl. 16.00. Generalforsamlingen holdes hos FOA Århus,
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i annekset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af foretningsorden
6. Beretning v/formand Birthe Stilling Lahn
7. Regnskab v/kasserer Grethe Brøndum
8. Indkomne forslag (sendes senest 22-2-2016 til
lahn@aarhus.dk)

9. Valg
9.a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Birthe Stilling Lahn
(modtager genvalg)
9.b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jonna Christensen
(modtager genvalg)
9.c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Bettina Hansen 		
(modtager genvalg)
9.d. Valg af bilagskontrollant for 1 år Lone Wæver Jensen 		
(modtager genvalg)
9.e. Valg af Bilagskontrollantsuppleant for 1 år
10. Eventuelt
Af hensyn til forplejning ønskes tilmelding senest
den 22-2-2016 til lahn@aarhus.dk

Generalforsamling

Der indkalders hermed til ordinær generalforsamling
Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere og
Hjemmehjælpere
Tirsdag den 23. februar 2016 klokken 18.00 i kantinen
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, Viby J
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Budget til orientering
7. Fastsættelse af kontingent
8. Ændring af love
9. Valg:
a. Næstformand – (Britha Lund Sørensen
		 – modtager genvalg).
b. Bestyrelsesmedlem – (Laila Mikkelsen
		 – modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem – (Gitte Schneider
		 – modtager genvalg)
d. Bilagskontrollant – (Eva Lindtoft
		 – modtager genvalg)
e. Bilagskontrollantsuppleant
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
12. Afslutning
Ifølge lovene skal kandidatforslag til faggruppeklubbestyrelsen indsendes skriftlig til Faggruppeklubben, Christian X’s
Vej 56-58, 8260 Viby J, senest den 9. februar 2016.
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde
senest den 16. februar 2016.
Tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til traktementet, senest den 15. februar 2016 til Faggruppeklubben på
telefon 21 72 60 10 i klubbens åbningstid eller via klubbens
hjemmeside:
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
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ARBEJDSPLADSJUBILÆER
25 års arbejdspladsjubilæum

40 års arbejdspladsjubilæum

31. oktober 2015:	Sygehjælper Bente Henriksen,
Område Marselisborg
03. november 2015:	Husassistent Jette Ernstsen,
Område Christiansbjerg
10. november 2015:	Husassistent Else Elisabeth Danielsen,
AUH Risskov
13. november 2015:	Hjemmehjælper Jette Tjørnild,
Område Viby-Højbjerg
20. november 2015:	Buschauffør Max Pedersen,
Busselskabet Århus Sporveje
01. december 2015:	Dagplejer Bodil Pedersen,
Dagplejen Odder

17. september 2015:	Hjemmehjælper Vibeke Majlund,
Område Christiansbjerg
01. oktober 2015:	Social- og sundhedsassistent Anne
Kristine Madsen, AUH Midtbyen
01. november 2015:	Husassistent Annie Drejer,
AUH Midtbyen
02. november 2015:	Rengøringsassistent Jette Ernstsen,
Christiansbjerg Trøjborg
15. november 2015:	Sygehjælper Bente Bechmann,
Område Hasle/Åbyhøj

SMS-nyheder
FOA Århus har en SMS-service, som orienterer
dig om nyheder og vigtige arrangementer.
Send en SMS med teksten foaaarhus til 1919.
Så er du tilmeldt.

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via
tillidsrepræsentanter, der har henvendt sig for at få udleveret
gaven fra afdelingen/sektoren til arbejdspladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på
arbejdspladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afdelingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved
samme arbejdsgiver i 25, 40 eller 50 år, f.eks. betragtes
Århus Kommune som én arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Hvis du vil afmeldes, skriver du foaaarhus stop

Tilmelding side 11 og på afdelingens hjemmeside

Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Hyggedag med sang

Tid: Torsdag den 14. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 11. januar

Nytårskoncert

Vi får besøg af Hans og Inger Rasmussen
fra Saksild. De vil fortælle om deres rejseoplevelser.
Tid: Torsdag den 28. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 25. januar

Velkommen til alle medlemmer af FOA Århus

tlf. 44 39 39 39

Odder

Besøg

www.foa-aarhus.dk

Pensionsrådgivning

FOA Efterløns- og pensionistklub

Husk selv at købe billetter!
Tid: Fredag den 22. januar kl. 17.30
Sted: Spektrum

– og beskeden sendes igen til 1919.

Hvis du ønsker at tale med en vejleder
fra PenSam om dine pensionsforhold,
kan du kontakte PenSam på

SENIORKLUBBER

– Bliv forsikret hos
Tjenestemændenes Forsikring.
Se mere på tjm-forsikring.dk
eller ring 7033 2828.

Tilmelding til klubarrangementer (på grund af forplejning)
skal ske senest en uge før arrangementet på tlf. 60 16 08 07
eller mail: kirsten-lind@outlook.dk eller på klubbens hjemmeside www.foa-aarhus-seniorklub.dk

Nytårskur

Tag gerne nytårspynt og hat på.
Forplejning: Ost – vin – småkager.
Tid: Tirsdag den 5. januar kl. 13.30
Pris: Gratis!

Banko – kinesisk lotteri
Hyggeligt samvær.
Forplejning: Franskbrød
Tid: Tirsdag 19. januar kl. 13.30
Pris: 30 kr.

Foredrag – Velfærdsteknologi

Dagsorden ifølge vedtægterne
Tid: Torsdag den 11. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 8. februar

v. Dennis Kristensen
Formand for FOA, Dennis Kristensen vil tale om velfærdsteknologi og de nye hjælpemidler og om hvordan det kan have
indflydelse for dig i din hverdag.
Forplejning: Franskbrød
Tid: Tirsdag den 2. februar kl. 13.30
Pris: 30 kr.

Besøg

Skagensmalerne i lyst og nød

Generalforsamling

Vi får besøg af Ulla Klapp. Hun vil fortælle om
knogleskørhed.
Tid: Torsdag den 25. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 22. februar

Besøg

Lederen fra Frivilligcentret kommer og fortæller
om ”selvhjælp”.
Tid: Torsdag den 10. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 7. marts
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FOA Århus Seniorklub

Inger Lyftingsmo vil holde foredrag om familien Brøndum, P
S Krøyer og Marie, Anna og Michael Ancher, Viggo Johansen
og hans hustru Martha. Inger Lyftingsmo fortæller en masse
anekdoter om malerne og forholdene på/i Skagen på den tid
malerne var der.
Forplejning: Franskbrød
Tid: Tirsdag den 16. februar kl. 13.30

Generalforsamling

Det er her, du kan få indflydelse på, hvad klubben skal arrangere og bruge energi på. Måske kommer der en overraskelse.
Forplejning: Smørrebrød, øl, sodavand, kaffe.
Tid: Tirsdag den 15. marts kl. 13.30
Pris: Gratis!
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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
* Tredje onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.30

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.
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
Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand Lars Jensen • Tlf. 51 57 60 02
e-mail: laje@aarhus.dk
Fagklubben for Pædagogiske assistenter og
Pædagogmedhjælpere
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
Formand Lars Frengler: tlf. 29 20 89 56
e-mail: lafr@aarhus.dk

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 42501

Træffetid på SOSU Aarhus
Hedeager 33
8200 Århus N
1. og 3. torsdag i hver måned kl. 10.30-12.30
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
FOA Århus Seniorklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Kirsten Lind, tlf. 60 16 08 07
www.foa.aarhus.seniorklub.dk
e-mail: kirsten-lind@outlook.dk
FOA efterløns- og pensionistklub, Odder
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Rita Pedersen, tlf. 23 69 66 30
e-mail: rita.ove.pedersen@gmail.com

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

