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Uddannelse
giver frihed
Stavnsbåndet er for længst ophævet. Alligevel oplever man-
ge arbejdere at være stavnsbundne til deres job, fordi alt for 
mange arbejdsgivere stadig ansætter ufaglærte, som ar-
bejdspladserne så oplærer til ganske bestemte funktioner. 

Faglige kompetencer giver den ansatte en større frihed til 
selv at vælge. Når en ansat ved, at hans eller hendes kom-
petencer også kan bruges på andre arbejdsplader, så kan 
den ansatte bedre påvirke udviklingen på en arbejdsplads og 
også sige fra overfor urimelige forhold.

Derfor har uddannelse også i årtier stået højt på fagbevæ-
gelsens ”to do liste”, og det har resulteret i en række nye 
erhvervsuddannelser. Det gælder også ufaglærte FOA-om-
råder, hvor både erhvervsserviceassistenten, den tekniske 
servicemedarbejder og den pædagogiske assistent er ek-
sempler på ufaglærte områder, som i dag er faglærte. 

En opgave for hele samfundet
Og skønt uddannelse bør være en opgave for hele samfun-
det, så var det alligevel rigtigt, at FOA satte uddannelse på 
OK15-dagsordenen. Fordi retten til at få papirer på kompe-
tencer skaber en større grad af vigtig frihed. Og fordi mange 
af FOAs erhvervsuddannelser er forholdsvist nye. Derfor er 

der stadig mange ufaglærte ansatte med mange års erfaring, 
som endnu ikke har været heldige at få uddannelse. 

Alligevel stemte et klart flertal i FOAs hovedbestyrelse tors-
dag den 5. marts nej til den nye overenskomst – Overens-
komst for Velfærd og Service – som skulle samle og forenkle 
flere FOA-overenskomster og samtidig give ufaglærte en ret 
til uddannelse.  

Den afviste overenskomst var især en forbedring for de 
ufaglærte på social- og sundhedsområdet, men til gengæld 
betød det forholdsvist store forringelser for de ufaglærte 
pædagogmedhjælpere, som måtte give afkald på en del af de 
anciennitetsforløb, som de havde været vant til. Det samme 
gjorde sig gældende for flere andre nyere erhvervsuddan-
nelsesområder. Så selv om uddannelse er vigtig for FOAs 
medlemmer, så er løn som hovedregel vigtigere for medlem-
merne, når FOA aftaler overenskomst. I hovedbestyrelsen 
var vi mange, som ikke kunne anbefale, at nogle af vores nu-
værende medlemmer ville få et ringere lønforløb i bytte for 
en uddannelsesret (og pligt). Derfor faldt projektet til jorden, 
da FOAs hovedbestyrelse skulle tage stilling til det samlede 
forlig. 

Mere ambitiøst projekt
Jeg synes personligt, at det er ærgerligt. Men jeg mener 
ikke, at en ansvarlig hovedbestyrelse kunne gøre andet. Vi 
har ret til at forvente, at de offentlige arbejdsgivere er mere 
ambitiøse, når det gælder uddannelse til de mange vigtige 
velfærdsområder – fordi det gavner hele samfundet. Derfor 
håber jeg også, at både kommunernes og regionernes for-
handlere vil arbejde videre med projektet, så vi kan lande et 
lidt mere ambitiøst projekt, som gør det fordelagtigt for alle 
ufaglærte at tage en uddannelse. 

Af Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand

” Et klart flertal i FOAs
hovedbestyrelse stemte
torsdag den 5. marts nej
til den nye overenskomst”
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Kost- og servicesektoren:
husassistenter: daginstitutioner, højskoler, pleje-
hjem, statsinstitutioner, sygehuse.
kantineledere, køkkenmedhjælpere, opsyns-
assistenter, rengørings ledere, ung i huset, 
serviceassistenter

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

Pædagogisk sektor:
pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagpleje-
pædagoger,  legepladsansatte, omsorgs-
medhjælpere, pædagogiske konsulenter

Teknik- og servicesektoren:
arbejdsledere, badeassistenter/ tekniske 
servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og 
rådhus betjente/tekniske service medarbejdere, 
brandberedskabspersonale, buschauffører, 
færgepersonale, idrætsassistenter/tekniske 
servicemedarbejdere,  plejehjemspedeller/
tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/
tekniske service ledere
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– Arbejdsgiverne presser på, og ofte får vores medlemmer 
en behandling, som er helt urimelig. Og i FOA Århus har med-
lemmerne en fagforening, som hjælper dem, understreger 
afdelingsformand Kirsten Normann Andersen.
Som et eksempel nævner hun Midttrafiks århusianske bil-
letkontrol. Her kulminerede flere års barsk ledelsesstil, da 
ledelsen rettede en række groteske beskyldninger mod ni 
kontrollører, som blandt andet blev beskyldt for 
at lave fiktive kontroller. 
Ved et såkaldt tjenesteligt forhør afgjorde en 
landsretsdommer sagerne mod de første tre bil-
letkontrollører, og ingen af dem blev fundet skyl-
dige i de anklager, som ledelsen oprindelig havde 
rejst mod dem. 
To af kontrollørerne blev frikendt for alle beskyld-
ninger om fiktive kontrollører, mens dommeren 
mente, at de i nogle tilfælde havde holdt for lange 
pauser Det betød, at ledelsen gav dem en irette-
sættelse – en slags løftet pegefinger. 
– Set fra ledelsen side var det mildt sag et meget tyndt re-
sultat af nogle sager, der havde varet to år og kostet rigtig 
mange penge, mener hun.

Den tredje billetkontrollør, kontrollørernes tillidsmand blev 
fundet skyldig i en enkelt fiktiv kontrol, som Midttrafik først 
beskyldte ham for i løbet af det tjenestelige forhør, og tra-
fikselskabet har nu fyret ham. Midttrafik rejste løbende nye 
anklager under processen - 134 i alt mod tillidsrepræsentan-
ten.
– Det er svært at bevise, at man ikke har gjort noget – især 

når det ligger flere år tilbage. Alligevel blev de tre 
kontrollører frifundet for langt de fleste anklager, 
fastslår Kirsten Normann Andersen, som fortæl-
ler, at FOA har beviser, som sandsynliggør, at til-
lidsmanden heller ikke har lavet den ene fiktive 
kontrol, som dommeren mener, at han begik.
– Og de beviser har dommeren ikke taget højde 
for, så derfor kører vi nu sagen videre i det almin-
delige retssystem, siger hun.
Midttrafik-sagerne har foreløbig kostet trafik-
selskabet 9 mio. kroner, mens FOA har brugt 2,8 

mio. kr.. FOAs udgifter er blandet andet mindre, fordi dom-
meren i det tjenestelige forhør pålagde Midttrafik at betale 
en del af fagforeningens udgifter. 
Nye udgifter venter trafikselskabet, fordi tillidsmandens sag 
fortsætter, og fordi sager mod seks andre kontrollører ven-
ter. Midttrafik har forsøgt, at forsvare udgifterne med, at en 
udlicitering har betydet en mere effektiv billetkontrol, men 
den forklaring køber FOA Århus formand ikke.
– For det første kan man jo godt udlicitere en arbejdsopgave 
uden at føre retssager mod de ansatte; det er faktisk det nor-
male. Og desuden var det Midttrafiks ledelse, som ødelagde 
trafikselskabets billetkontrol, fordi de nedbrød kontrollør-
korpset og samtidig købte nogle nye billetautomater, der i en 
lang periode ikke virkede, siger Kirsten Normann Andersen.

Krænkede ytringsfriheden
I marts 2014 trak Samsø Kommune en såkaldt tilrettevisning 
tilbage, som et medlem havde fået, fordi hun i Samsø Posten 
havde kritiseret kommunale besparelser. 
Kommunen bøjede sig, efter FOA Århus havde klaget til Fol-
ketingets Ombudsmand, der så kontaktede kommunen og 
bad om en udtalelse. I udtalelsen trak Samsø Kommune til-
rettevisningen tilbage. 
– Jeg er glad for, at kommunen erkendte, at vores medlem 
havde ret til at ytre sig, som hun gjorde, siger Kirsten Nor-
mann Andersen. 
Hun mener, at sagen har principiel betydning. 

I det sidste år har mange FOA Århus-medlemmer haft god brug for deres fagforening.
Og det faglige arbejde har ofte givet gode resultater.

Af  Anders Schou

FAGLIGT ARBEJDE
GIVER RESULTATER
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– Det er vigtigt for demokratiet, at vores medlemmer og an-
dre offentligt ansatte kan fortælle om besparelser og deres 
konsekvenser, så vælgerne kan tage stilling til, hvad der for-
går, mener FOA Århus formand. 
Selvom Samsø Kommune trak tilrettevisningen tilbage, så 
ændrede det ikke på, at medlemmet ikke havde fået forlæn-
get et vikariat, efter det udløb. Hun flyttede til Århus, hvor 
hun nu har fast arbejde, efter FOA Århus Jobmatch først hav-
de hjulpet hende med at få vikararbejde. 

Ulovlige oplysninger om sygefravær
I 2014 besluttede Sundhed og Omsorg at gennemføre en 
såkaldt ”insisterende systematisk sygefraværsindsats”, 
som blandt andet betød, at lederne 
fremover skulle tjekke job ansøgeres 
sygefravær, hvis de tidligere havde 
været ansat et andet sted i den år-
husianske ældrepleje.
FOA Århus kritiserede beslutningen, 
som, fagforeningen mener, er ulov-
lig, fordi arbejdsgivere ikke må bede 
om generelle helbredsoplysninger. 
Arbejdsgivere må kun spørge ind til 
konkrete sygdomme, og kun hvis de har særlig og væsentlig 
betydning for arbejdet; i Sundhed og Omsorg kunne det for 
eksempel være gummihandskeallergi.
– Loven er vigtig for, at en person efter sygdom kan vende 
tilbage til arbejdsmarkedet og ikke i al fremtid skal være 
stemplet som en sygefraværsrisiko, fordi personen engang 
for eksempel har haft en depression eller en kræftsygdom, 
understreger Kirsten Normann Andersen.
FOA Århus har klaget til Ombudsmanden over sygefra-
værstjekket, og Ombudsmanden har spurgt Statsforvaltnin-
gen, om de vil se på sagen.
Sundhed og Omsorgs ledelse har sat sygefraværstjekket i 
bero, mens lovligheden bliver undersøgt.

Ulige behandling
Et andet eksempel på en urimelig behandling er fra Odder 
Kommune. 
Sidst i 2014 afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at en social- 
og sundhedsassistent skulle have 245.000 kr. i erstatning. 
Kommunen gav hende først en ny og midlertidig arbejds-
funktion efter en barsel og fyrede hende så, syv en halv må-
ned efter hun havde genoptaget arbejdet. 
Begrundelsen var, at Odder Kommunes økonomiske situa-
tion betød, at kommunen måtte gennemføre personale-
besparelser. 
Men den begrundelse mener Ligebehandlingsnævnet ikke er 
god nok. Social- og sundhedsassistenten fik nemlig ikke sin 
gamle funktion som vagtplanlægger i hjemmeplejen tilbage, 
da hun i maj 2012 genoptog arbejdet efter sin barsel. I stedet 
blev hun tilknyttet et midlertidigt projekt, og det gav hende en 
større risiko for at blive overflødig. Det er derfor sandsynligt, at 
der en sammenhæng mellem social- og sundhedsassistentens 
barsel og hendes fyring, vurderer Ligebehandlingsnævnet. 
– Det er vigtigt, at kvinder kan gå på barsel uden at frygte 
for deres job, så afgørelsen har stor betydning, mener Jette 
Ohlsen, der er formand for Social- og sundhedssektoren i 
FOA Århus. 

Social- og sundhedsassistenten er i dag ansat i Skanderborg 
Kommune. 

Udlicitering og udbud
Det private firma Forende Care overtog 1. september 2014 
driften af Lokalcenter Bøgeskovhus i Viby. Både før og efter 
overtagelsen har FOA Århus fulgt forløbet tæt, og det vil fort-
sat ske.
– For det er naturligvis vigtigt, at de ansattes løn- og arbejds-
forhold efter udliciteringen er i orden, understreger forman-
den for Kost- og servicesektoren Ulla Warming.
Århus Kommune har nu også udbudt muligheden for at til-
byde privat hjemmepleje i kommunen, så de ældre ikke læn-

gere kan vælge frit mellem adskil-
lige godkendte firmaer. I stedet kan 
de vælge mellem de blot tre firmaer, 
som vandt kommunens udbud. Og 
det ene firma, BR Service, har ikke 
overenskomst med FOA.
Ulla Warming mener, at det er helt 
uacceptabelt, at de ansatte i BR 
Service ikke er sikret samme løn- 
og arbejdsforhold, som alle andre i 

branchen.
– Det undergraver jo forholdene for alle andre, hvis et firma 
kan vinde et udbud, fordi deres forhold er ringere end andres, 
siger Ulla Warming.
FOA opfordrer derfor BR Service til at tegne en overens-
komst.

– Og hvis ikke de ansatte kan få ordentlige forhold, er der 
stor risiko for, at det ender med en konflikt, mener Ulla War-
ming.
 
OK for kommunalt rederi
På Samsø har kommunen omvendt besluttet at overtage 
færgedriften til Jylland, som altså ikke længere vil blive sendt 
i udbud. Det ny kommunale rederi har skibsassistent-over-

” Arbejdsgivere må kun 
spørge ind til konkrete syg
domme, og kun hvis de har 
særlig og væsentlig 
 betydning for arbejdet”
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enskomst med FOA og begyndte at besejle jyllandsruten 1. 
oktober 2014. Det skete i starten med en lejet færge, men 
kommunens egen nye færge blev indsat i begyndelsen af 
marts 2015.
Samsø Kommune har beregnet, at kommunen sparer 10 mil-
lioner kr. hvert år ved at have sit eget rederi. 
Det skyldes blandt andet, at et kommunalt rederi kan afskri-
ve omkostninger over væsentligt længere tid end et privat 
rederi, at et kommunalt rederi ikke skal tjene penge til aktio-
nærerne, samt at et kommunalt rederi kan finansiere købet 
af en færge til en væsentlig billigere rente end et kommer-
cielt rederi.
Kommunen sparer også udgifter til udbudsmateriale, og der 
er desuden stordriftsfordele. For eksempel får færgen mad 
fra det køkken, som leverer mad til øens ældre.
– Der er altså mange gode grunde til, at kommunen kan 
overtage en opgave eller undlade at udlicitere, og det bør 
andre kommuner lære af, mener formanden for Teknik- og 
servicesektoren Ove Mikkelsen.

Voksne på legepladsen
I Århus er det lykkedes at bevare 
bemandingen på byens pædago-
gisk ledede legepladser. I begyn-
delsen af 2014 kom det ellers frem, 
at kommunen havde planer om, at 
legepladserne fremover skulle være 
ubemandede. 
I offentligheden argumenterede FOA Århus og personalet 
for, at legepladserne er et godt og unikt 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. Og at legepladserne ofte har særlig stor betyd-
ning for socialt udsatte.
– Det er vigtigt, at legepladserne stadig har et personale. 
Lege pladserne er nemlig steder, hvor børn kan få kontakt 
med ansvarlige voksne. Her kan børnene få støtte i hverda-
gen, og her kan personalet opdage, hvis der opstår proble-
mer, som kræver, at børnene får mere hjælp, siger forman-

den for Pædagogisk Sektor Mette Fuglsig Schjødt. Dagplejen 
er et andet område, hvor FOA Århus har haft fokus på, hvor-
dan området bedst kan udvikle sig. 
Afdelingen er i dialog med rådmanden for Børn og Unge, 
Benjamin Simsek om at få flere storbørnsdagplejere, altså 
dagplejere, der har børn i tre til seks års-alderen.
– I øjeblikket har Århus kun én storbørnsdagplejer, og det er 
synd, for der er selvfølgelig også børn i den alder, som kunne 
have gavn af dagplejens trygge rammer, mener Mette Fugl-
sig Schjødt.
Dagplejens organisering har også betydning for, at dagple-
jen kan udvikle sig positivt. I Åbyhøj frygtede dagplejerne, 
at ledelsens forslag til en ny struktur ville ødelægge den 
 lokale forankring, hvor dagplejebørn er sikret en lokal børne-
haveplads og dermed børnehavekammerater, der starter på 
samme skole. 
– Men en henvendelse til politikerne betød heldigvis, at dag-
plejerne i Åbyhøj fortsat har en lokal forankring, fortæller 
Mette Fuglsig Schjødt.

På skoleområdet betød skolerefor-
men, at beskæftigelsessituationen 
for pædagogmedhjælpere og pæ-
dagogiske assistenter blev usikker, 
fordi børnene nu fik mindre tid i SFO.
Århusaftalen, indgået mellem Århus 
Kommune, BUPL, FOA og Århus Læ-
rerforening, har imidlertid betydet, 
at pædagogmedhjælpere og pæda-

gogiske assistenter stort set har fastholdt beskæftigelsen på 
området, fordi de nu arbejder i undervisningsdelen.
– Aftalen sender et klart signal om, at alle parter ser pæ-
dagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter som en del 
af den nye skole, og det har betydet rigtig meget, vurderer 
Mette Fuglsig Schjødt.
På daginstitutionsområdet er pædagogmedhjælpere og pæ-
dagogiske assistenter nu klar til at forhandle løn lokalt. Ny-
ansatte får ikke længere automatisk tre løntrin oveni grund-
lønnen. I stedet skal pengene fordeles lokalt.
– Det vil ske efter en konkret vurdering af, hvor meget man 

” I Århus er det lykkedes 
at bevare bemandingen på 
byens pædagogisk ledede 
legepladser”
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bidrager til fælleskabet. Samtidig vil der være fokus på, at de 
lavestlønnede så også får et løft, når de er faldet til på ar-
bejdspladsen, forklarer Mette Fuglsig Schjødt. 
Hun understreger, at ændringen betyder, at tillidsrepræsen-
tanterne får en endnu vigtigere rolle, og FOA Århus har derfor 
gjort en ekstra indsats for at sikre, at der er tillidsrepræsen-
tanter i alle dagtilbud.

Århus Universitetshospital 
FOA haft fokus på, at social- og 
sundhedsassistenterne bliver set 
som en faggruppe, der også i frem-
tiden har en naturlig plads på Århus 
Universitetshospital.
– Vi er i dialog med ledelsen om klarere at definere, hvad der 
er social- og sundhedsassistenternes opgaver på hospitalet, 
fortæller Jette Ohlsen.
For serviceassistenterne fortsætter arbejdet med at se på, 
hvordan serviceområdet præcist skal organiseres, og hvilken 
uddannelsesindsats, der skal til. Det arbejde foregår nu på 
regionsplan.
– For FOA er det vigtigt, at der bliver tale om en formel ud-
dannelse, og at medarbejderne både får mulighed for at fo-
kusere på det, der interesserer dem og samtidig får den flek-
sibilitet i forhold til forskellige arbejdsfunktioner, som giver 
en øget jobsikkerhed, forklarer Ulla Warming.

Flere uddannelsesinitiativer 
Mange FOA Århus-medlemmer vil gerne på efteruddannelse 
og i Sundhed og Omsorg fik ansatte med ældre uddannel-
ser som sygehjælpere og plejehjemsassistenter et særligt 
uddannelsestilbud, så de kan blive social- og sundhedsas-
sistenter. Rigtigt mange ansatte sagde ja til tilbuddet, som 
opstod efter en dialog mellem kommunen og FOA Århus. 
– Det er dejligt med den store tilslutning, og det er godt for 
de ansatte, at de har fået udviklet deres kompetencer. Det 
er også et rigtigt godt tilbud, mener Jette Ohlsen, der er for-

mand for FOA Århus Social- og sundhedssektor. Under ud-
dannelsen fik sygehjælperne og plejehjemsassistenterne 
orlov samt voksenelevløn og et tillæg, så de ansatte kunne 
bevare deres lønniveau. Sundhed og Omsorg garanterede 
også, at de kunne vende tilbage til afdelingen som social- og 
sundhedsassistenter, når de var færdige med uddannelsen. 

Også teknisk-servicelederne har i 
2014 fået et nyt uddannelsestil-
bud, som der har været stor op-
bakning bag. Faggruppen og Århus 
Købmandsskole lavede et lederud-
dannelsesforløb, som faggruppen 
sammen med FOA Århus foreslog 
ledelsen i Børn og Unge, der syntes, 

at det var en god idé.
– Uddannelsesforløbet giver deltagerne en rigtig god mulig-
hed for at udvikle deres ledelseskompetencer i fremtidens 
folkeskole, ikke mindst når det gælder kommunikation, siger 
Ove Mikkelsen. 

Mange elever
FOA Århus har i de senere år gjort en særlig indsats for at 
tilbyde eleverne medlemskab, og den giver fortsat resultater, 
da der 31. december 2014 var 17 elevmedlemmer flere end 
31. december 2013.
– Det handler meget om at være til stede på social- og sund-
hedsskolen flere dage i træk, så eleverne har gode mulighe-
der for at møde FOA, forklarer FOA Århus næstformand Inge 
Jensen Pedersen.
Nyuddannede kan have brug for hjælp til at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet og i årets løb har FOA Århus jobformidling, 
Jobmatch, formidlet mange jobs til nyuddannede og andre 
ledige.
– Det har haft rigtig stor betydning for de pågældende med-
lemmer, for at holde arbejdsløsheden blandt vores faggrup-
per nede, og for at vi i fagforeningen har et godt tilbud til le-
dige medlemmer, siger Inge Jensen Pedersen.

” – Det er godt for de
ansatte, at de har fået ud
viklet deres kompetencer”
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OK-15
Siden sidste generalforsamling har FOA Århus holdt en lang 
række arrangementer om OK15. Tillidsrepræsentanter og 
mange andre medlemmer har diskuteret situationen på 
møder og mere uformelt til sommerens grillfest og senest 
ved OK-15-festen i Stakladen.
Baggrunden var, at OK15 let kunne ende i konflikt, fordi ar-
bejdsgiverne krævede mere fleksibel arbejdstid, mens man-
ge FOA-medlemmer omvendt oplevede, at arbejdstidsreg-
lerne i forvejen var rigeligt fleksible.

I skrivende stund er det uklart, hvordan overenskomstfor-
handlingerne ender. Men selv om der ikke bliver konflikt, så 
har indsatsen ikke været spildt, mener FOA Århus formand 
Kirsten Normann Andersen.
– Vores forberedelser har sendt et signal til arbejdsgiverne 
om, at vi var parat til at slås, og det kan skabe bedre resulta-
ter ved et forhandlingsbord. Og desuden får vi også brug for 
et stærkt fagligt fællesskab, når den ny overenskomst skal 
fungere i praksis, siger hun. 

Kirsten Normann Andersen Inge Jensen Pedersen Ove Mikkelsen

Ulla Warming Mette Fuglsig Schjødt Jette Ohlsen

Politisk ledelse



 FOA ÅRHUS / MARTS 2015 / 9

Torsdag den 16. april 2015, 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 præsentation af afdelingsbestyrelsen  

samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4.  Valg af stemmeudvalg
 5.  Regnskab 2014 og rammebudget 2015
 6.  Beretning – fremtidig virksomhed
 7.  Indkomne forslag
 8.  Valg
 a. Valg af afdelingsformand for 4 år
     Kirsten Normann Andersen genopstiller 
 b. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 c. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 d. Valg af fanebærer for 2 år
 e. Valg af fanebærersuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
10.  Afslutning

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 17. marts 2015.

Kandidatforslag til pkt. 8.a. Valg af afdelingsformand, skal være afdelingen i hænde senest 17. marts 2015.

Ordinær generalforsamlingFOA Århus
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1. maj i FOa Århus
Vi mødes kl. 9.00 i FOAs lokaler Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Børn er velkomne.

PrOgram FOr dagen:
Kl. 9.00

Morgenkaffe og rundstykker • Velkomst • 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.

FOas telt på Tangkrogen
er åbent fra kl. 14 til ca. 16

Afskedsreception
for Ulla Warming

Ulla Warming, sektorformand for Kost- 
og service i FOA Århus har fået nyt job 
som forbundssekretær i forbundshuset 

og forlader derfor FOA Århus.
I den anledning inviterer FOA Århus

til afskedsreception 
fredag d. 27. marts kl. 14-16.30

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Vi glæder os til at se medlemmer, kolleger, 
arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere 

til en hyggelig afsked med Ulla.

Med venlig hilsen
FOA Århus

Kirsten Normann Andersen
Afdelingsformand

ÅrhusÅrhus
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’Hold op med at mærke 
(så meget) efter i dig selv’: 
Et opgør med tidens 
udviklingstvang  
Foredrag
v/Svend Brinkmann, 
professor i psykologi

Konstant udvikling af kompetencer, 
selvet og personligheden er blevet et krav i vores accelere-
rende kultur. Evig forandring ser efterhånden ud til at være 
det eneste permanente i vores liv, både inden for uddan-
nelse, familie- og arbejdsliv, hvor fx medarbejderudviklings-
samtaler og coaching hører til dagens orden. 
I dette foredrag spørger Svend Brinkmann, om vi nu har 
nået grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillings-
parathed, mennesker kan kapere. Hvad er konsekvenserne 
for menneskelig integritet, loyalitet og pligtfølelse, når man 
konstant skal være i udvikling? Kan vi virkelig finde retning 
i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og ”mærke 
efter”? Og hvilke alternativer findes for mennesker, der ikke 
hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, men hellere vil 
stå fast i deres liv og affinde sig med sig selv? 
I foredraget introducerer Svend Brinkmann en tænkning, der 
betoner sindsro, værdighed og pligt, som modgift mod nu-
tidens udviklingstvang.
Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Univer-
sitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psyko-
logi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang 
række bøger og artikler om disse områder. Aktuelt forsker 
han i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser.

Torsdag 7. maj 2015 kl. 19.00-ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursus nr. A 02
Tilmeldingsfrist: mandag 13. april.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

Fra skjult kamera
til studievært
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 ku-
lissen – og om hvad pokker man gør 

når øresneglen ikke virker midt i en live-udsendelse...

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...

■  … 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.

■  … de moralske overvejelser og risikoen ved at arbejde un-
der 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 Opera-
tion X. 

■  … 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?

Tirsdag 27. april 2015 kl. 19.00-(20.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A 03
Tilmeldingsfrist: onsdag 25. marts
Tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Kom med på rundvisning 
i Væksthusene i Botanisk 
Have 
Tag med på en varieret tur igennem 
husenes 4 klimazoner med spænden-
de planter fra hele verden. 
Hør de gode historier, oplev naturens 
mangfoldighed og få et indblik i, hvor-
dan vi både påvirker naturen og er helt 

afhængige af den.    
Tid og sted: Torsdag 23. april 2015 kl. 19.00-ca.20.00.
Væksthusene.
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig 
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.

Kursus nr. A 05
Tilmeldingsfrist: torsdag 9. april.
Der er plads til max 45 personer. 
Rundvisningen vil foregå i 3 grupper alt efter antal deltagere.

Fagforeningen på arbejdspladsen
■ Overenskomst ■ Arbejdsmiljø
■ Tavshedspligt ■ Syge fravær ■ Etik og moral
Nogle få eksempler på emner, som FOA Århus gerne vil drøfte 
med dig og dine kolleger – hvis I ønsker det!
Kontakt din tillidsrepræsentant eller

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

MEDLEMSARRANGEMNTER
FORÅR 2015

ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58 • 8260 Viby J • Tlf. 8936 6666
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NYHED 2015

Kuponen afleveres ved indgangen

2015WWW.FRIHEDEN.DKTivoli Friheden • Skovbrynet 5 • 8000 Aarhus C • Tlf. +45 86 14 73 00

RABATKUPON – FOA Århus 
Entré barn (u. 90 cm): kr. 0,- 
Entré barn (90-140 cm): kr.  50,-
Entré voksen (o. 140 cm): kr.  60,-

Turbånd (u. 90 cm): kr.  50,-
Turbånd (o. 140 cm): kr.  100,-

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

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

Gyldighedsperiode: 1. april - 18. okt. 2015
dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00

NYDES BEDST SAMMEN

En opfordring til alle piger:
Glem præstationsræset og 
nyd en gåtur
Ladywalk er en vandring, hvor kun pi-
ger har adgang til at deltage. 
Mændene er naturligvis også vel-
komne, men kun som tilskuere.

Ladywalk er på 7 eller 12 km og foregår samtidigt i 
11 danske byer.
FOA Århus opfordrer alle vore kvindelige medlemmer 
til at deltage. Læs videre på www.ladywalk.dk

Ladywalk 2015
Mandag 18. 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 3627-

1447378 - mærket ’Ladywalk 15’ og med dit navn, cpr. nr. 
samt str. på T-shirt.

Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde
senest 13. april 2015. 

Tilmeldinger og betalinger,
der kommer efter denne dato, 
vil blive returneret.
Kun medlemmer af FOA Århus kan
tilmeldes via FOA.
Ca. 14 dage før start modtager
du et brev, der bekræfter din tilmelding m.v. 

Bestilling af T-shirts
Størrelserne på T-shirts er S, M, L, XL, XXL 
og XXXL. 
Hvis du ikke oplyser størrelsen  på T-shirt, 
bestilles en str. XL  til dig.

Tilmeldingskupon til ’Ladywalk 15’
– sendes til FOA Århus Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Navn: 

Cpr.nr. 

Tlf.nr. i dagtimerne: 

T-shirt str.  S q M q L q XL q XXL q XXXL q

Betaling er overført til konto 3627-1447378 – eller betalt kontant.
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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 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 og sidste onsdag i februar, 
marts, april og maj måned fra kl. 9-12. Første gang den 4. fe-
bruar. NB: Ingen cafe 1. april – i stedet er caféen åben 8. april.

Bliv dus med din PC – IT for begyndere
På dette kursus lærer du det helt grundlæggende om brug af 
PC. 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 – lær at bruge 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.

4 mandage aftener 13.-20.-27. april samt 4. maj 2015
Kl. 17.30-20.30 
Kursusnr. A 08

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 værk tøjerne, 
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.

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.

2 kursus dage 18.-19. maj 2015 
Kl. 8.30-11.30
Kursusnr. A 14

Internet – 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. 

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
•  Shoppe på nettet
•  Planlæg din ferie på nettet
•  Uundværlige hjemmesider
•  Sikkerhed på nettet
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til 
brug af PC.

2 tirsdage aftener 14. & 21. april 2015
Kl. 17.30-20.30
Kursusnr. A 15
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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 formiddags-kurserne serveres franskbrød og kaffe/te.

Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart.

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. 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

Tilmelding

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

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

✁
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MA-REN
Onsdag den 3. juni 2015, kl. 15.00
Rundvisning på Moesgaard Museum
Vi mødes ved indgangen til Moesgaard Museum og følges ad 
ind. Der er rundvisning kl. 17.00
Pris 150 kr. pr. person, som indbetales til konto 1551 
3656512571, husk at skrive i navn i bankoverførslen.
Tilmeldingen er først gældende, når der er sendt en mail med 
navn, telefonnr. og cpr.nr. til momsemor1@stofanet.dk og 
når pengene er overført.
Tilmeldingsfrist 1. maj kl. 12.00

Faggruppeklubben Social og sund-
hedshjælpere og Hjemmehjælpere 

Aarhus Havn 9. april 2015
Vi skal se det nye område på Aarhus Havn og høre om byg-
gerierne.
Vi mødes kl. 15.30 på p-pladsen ved Viby Kirke og kører til-
bage kl. 18.00
Der er 40 pladser efter først-til-mølle princippet. 
Der gives kun besked til de der ikke kommer med på turen.
Tilmelding senest 26. marts via hjemmesiden www.social og-
sundhedshjaelperklubben-aarhus.dk eller mail lul013@foa.dk 

Faggruppeklubben Social og sund-
hedshjælpere og Hjemmehjælpere

Tag med på en tur ud i det blå 28. maj 2015
Vi mødes kl. 9.00 på p-pladsen ved Viby Kirke og er hjemme 
igen senest 21.30. 
Forplejning på turen: Rundstykker og kaffe i bussen (med-
bring gerne en kande kaffe), frokost + 1 genstand, aftensmad 
(1 ret) + 1 genstand
Der er 80 pladser (ved for mange tilmeldinger, trækkes lod)
Tilmelding senest 21. april via hjemmesiden www.socialogsund-
hedshjaelperklubben-aarhus.dk eller mail lul013@foa.dk 

KLUBARRANGEMENTER

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

Velkommen til alle medlemmer af FOA Århus

Pensionsrådgivning

Hvis du ønsker at tale med en vejleder fra PenSam om 
dine pensionsforhold, kan du kontakte PenSam på tele-
fon 44 39 39 39. 

40 års arbejdspladsjubilæum
 3. januar 2015  Sygehjælper Inger Kristine Lange, 

Bøgeskovhus-Forenede Care
 1. marts 2015  Sygehjælper Jette Kyed Jakobsen,  

Område Hasle Åbyhøj 
 1. marts 2015  Portør Preben Rosenkvist Christiansen, 

AUH Skejby 

25 års arbejdspladsjubilæum
1. november 2014 Beredskabsmester Per V. Jakobsen
1. december 2014 Beredskabsmester Torben B. Andersen
 Beredskabsmester Karl E. Salomonsen
 Beredskabsassistent Poul G. Hartmeier
 Beredskabsassistent Robert Bredstrup
 Beredskabsassistent Ole Rye
 Beredskabsassistent Palle W. Sørensen
 Beredskabsassistent Allan R. Juul
Alle ansat hos Aarhus Brandvæsen

 1. december 2014  Sygehjælper Linda Andersen,  
Område Christiansbjerg 

 8. december 2014  Social- og sundhedshjælper
 Lone Albertsen, Område Marselisborg.
16. december 2014  Social- og sundhedsassistent
 Dorthe Lykke Nygaard, AUH Risskov 
31. december 2014  Dagplejer Birte Fischer Warming,  

Åby dagtilbud
 1. januar 2015  Plejer Connie Sjørup Rasmussen,  

AUH Risskov 
 2. januar 2015  Dagplejer Else Vang,  

Dagplejen Skovvangen
 4. januar 2015  Sygehjælper Lene Abild,  

Område Marselisborg.
15. januar 2015  Dagplejer Ida Hviid Poulsen,  

Dagplejen Løgten-Skødstrup
16. januar 2015  Social- og sundhedsassistent
 Flemming True. Område Christiansbjerg
 1. februar 2015  Pædagogmedhjælper Irene Grand,  

DII Gnisten
 1. februar 2015  Hjemmehjælper Jette Tjørnild,  

Forenede Care
21. februar 2015  Sygehjælper Anette Broch,  

Område Hasle-Åbyhøj
27. februar 2015 Pædagogmedhjælper Susanne Brouer,  
 DII Løgtengården
 1. marts 2015  Social- og sundhedshjælper
 Heidi Kahr Reber, Område Nord 
17. marts 2015  Social- og sundhedshjælper
 Jette Hansen, Område Hasle-Åbyhøj
22. marts 2015 Social- og sundhedsassistent
 Conni Markusen, AUH Nørrebrogade

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via 
tillids repræsentanter, der har henvendt sig for at få ud leveret 
 gaven fra afdelingen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på 
arbejds pladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afde-
lingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved 
samme arbejds giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes 
 Århus Kommune som én  arbejdsgiver, uanset at tjeneste-
stedet har været på flere institutioner.

ARBEJDSPLADSJUBILÆER
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Odder FOA Efterløns- og pensionistklub
Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Den Gamle By, Århus
Vi mødes kl. 11.30 ved Spektrum og kører sammen. 
Pris 60 kr. i entré. Hvor vi skal drikke kaffe, finder vi ud af, når 
vi er der. 
Tid: Torsdag den 19. marts kl. 11.30
Tilmelding: Senest den 16. marts
 
Danmarks Industrimuseum, Horsens
Vi kører sammen fra Spektrum kl. 12.30. Pris for entré samt 
guide er 70,00 kr. Kaffe og brød laver bestyrelsen. 
Tid: Torsdag den 16. april kl. 12.30
Tilmelding senest den 7. april.

Apoteket i Skanderborg
Det er en aftentur, så vi mødes ved Spektrum. 
Vi kører sammen kl. 18.15. Vi får kaffe på apoteket, før vi kø-
rer hjem. Bemærk venligst tidspunktet.
Tid: Torsdag den 30. april kl. 18.15
Tilmelding: senest den 23. april.

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 

Generalforsamling
Betaling til udflugten
Det er her, du kan få indflydelse på, hvad klubben skal arran-
gere og bruge energi på. Måske kommer der en overraskelse.
Der serveres smørrebrød, øl, sodavand, kaffe.
Gratis! Tid: Tirsdag den 17. marts kl. 13.30

Banko – kinesisk lotteri
Tilmelding til udflugten
Hyggeligt samvær og måske lidt sang efter dit valg.
Pris 30 kr.
Tid: Tirsdag 7. april kl. 13.30

Underholdning ”De glade syngepiger”
SIDSTE frist for tilmelding til udflugten
Der kommer en pianist og to syngepiger og underholder med 
sjove og gode sange.
Pris: 30 kr. 
Tid: Tirsdag den 21. april kl. 13.30

1. maj
1. maj-møde FOA Århus, Christian X’s Vej/ Tangkrogen.
Vi starter i FOA, Christian X’s Vej 58, hvor vi får rundstykker, 
kaffe, the og måske en lille én. Der vil være taler og sange og 
vi slutter med en pølse og øl eller vand. Derefter mødes vi på 
Tangkrogen i Ældreteltet og FOA-teltet.
Gratis!
Tid: Fredag den 1. maj kl. 9.00

Foredrag om Århus
Finn A. kommer og beretter om Århus før i tiden. 
Hvor gik man i byen? Lidt om byens kirker og mange andre 
ting om Århus.
Pris: 30 kr.  
Tid: Tirsdag den 5. maj kl. 13.30

Udflugt til København
Det endelige program kommer senere. Vi ved allerede nu, at 
vi skal besøge FOA Forbundshuset, hvor vi skal spise frokost.
Tid: Mandag den 11. maj til tirsdag den 12. maj

SENIORKLUBBER



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 kon torets 
åbningstid.

KLUBBER
Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J. 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: lul013@foa.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Telefontiden følger afdelingens tlf.tider, se ovenfor

Faggruppeklubben Handicaphjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Gerda Bach Andersen, tlf. 20 26 54 51
Merete Steensen, tlf. 20 42 27 10
www.handicaphjaelper-aarhus.dk

Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Formand John Madsen • Tlf. 29 20 97 83 
e-mail: joma@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.
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

Christian X's Vej 56-58 • 8260 Viby J

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

Kon toret holder 
åbent den 8. april


