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FAGBLADET FOA ÅRHUS

Glædelig jul og godt nytår

En rådmand, en formand
og to mærkesager
Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive og FOA Århus
formand Inge Jensen Pedersen er mødtes i fagforeningen,
hvor de diskuterede deres mærkesager.

Se side 3

Arrangementer første halvår 2017 – se side 9-18

FORMANDEN
HAR ORDET
Af Inge Jensen Pedersen,
afdelingsformand

Hvad du ønsker skal
du få..
Julen og nytåret nærmer sig. Det er tid for ønskesedler og
forventninger til det nye år, og sådan er det også i FOA Århus.
2017 er et kommunalt og regionalt valgår. Og det giver
gode muligheder for, at vi sammen kan skabe et fokus på
FOA-medlemmernes arbejde. Det er i kommuner og regioner, at FOA-medlemmerne hver dag yder en vigtig indsats
på sygehuse, plejehjem, daginstitutioner, skoler og de mange
andre steder, hvor FOA-medlemmernes arbejde er med til at
skabe den velfærd, som får vores samfund til at hænge sammen.
I FOA Århus vil vi bruge valgåret og minde alle om, hvorfor
velfungerende velfærdsordninger er vigtige for alle lønmodtagere – både offentligt og privat ansatte. Vi vil også pege på
problemerne i den offentlige sektor, og her vil vi især have
fokus på, at alt for mange ressourcer bliver brugt på bureaukrati.
Analyse Danmark har lavet en ny undersøgelse for Ugebrevet A4, som viser, at offentligt ansatte i gennemsnit bruger
26 % af deres arbejdstid på dokumentation, skemaer, evalueringer og andet bureaukrati. Undersøgelsen viser også, at
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45 % af de offentligt ansatte mener, at bureaukratiet er en
unødvendig kontrol af deres arbejde. Mens hele 49 % fortæller, at bureaukratiet svækker deres arbejdsglæde.

Uholdbart bureaukrati

Den situation er uholdbar, og i FOA Århus har vi mange bud
på, hvordan bureaukratiet kan blive mindre. For eksempel
bør Århus Kommune se på, hvordan alting har en tendens
til at blive projekter og særlige indsatser. For de kræver projektkoordinatorer og medarbejdere med andre fine titler, der
understreger, at de helt eller delvist er fritaget for det daglige
arbejde, der handler om at hjælpe borgerne. Og det betyder,
at andre skal løbe stærkere, for fine titler alene løser jo ikke
arbejdsopgaverne.
Jeg har allerede rejst kritikken overfor Sundhed og Omsorgs Rådmand Jette Skive, og hun har opfordret FOA Århus
til at levere en ønskeliste (se side 3-4). Vi vil hellere end gerne
give rådmanden vores bud på bureaukrati, der kan spares
væk, og vi har også forslag, der retter sig mod flere andre
velfærdsområder. Hvis du har nogle konkrete forslag, så kontakt os gerne, så vi kan tage dine forslag med. Når den kommunale og regionale valgkamp skaber et naturligt fokus på
de offentlige velfærdsordninger, så bør vi overalt give vores
bud på, hvordan de kan fungere bedre.
Men inden vi præsenterer vores nytårsønsker for den offentlige sektor, skal vi fejre den højtid som nærmer sig. Så lad
os ønske hinanden en god jul og et rigtigt godt nytår.


Vi vil hellere end gerne give rådmanden
vores bud på bureaukrati, der kan spares
væk, og vi har også forslag, der retter sig
mod flere andre velfærdsområder.

En rådmand, en formand
og to mærkesager
Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive og FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen er
mødtes i fagforeningen, hvor de diskuterede deres mærkesager.

 Af: Anders Schou
Der er et enkelt oplæg til den debat og dialog, som Jette Skive
og Inge Jensen Pedersen har på FOA Århus formandens kontor. Begge har mulighed for at præsentere én enkelt mærkesag, som den anden så også må forholde sig til.
Rådmanden lægger ud og opsummerer sin mærkesag i
udtrykket: ”Fra arbejdsplads til hjem.”
- På plejehjemmene har vi længe haft fokus på faglighed,
og det skal vi fortsat have. Men det er lige så vigtigt, at der
også er et fokus på, at vi arbejder i borgerens hjem, sagde
Jette Skive, som lægger vægt på, at plejehjemmene er hjemlige – også i fællesarealerne.
- Her vil jeg ikke se A4-ark i plastic-lommer og laminerede
skemaer; den slags kan hænge i personalestuerne, understreger Jette Skive.

Foto: Colourbox

Hjemlighed og faglighed

Inge Jensen Pedersen er ikke uenig i, at der skal være en respekt om, at man arbejder i borgernes eget hjem, når man
arbejder på et plejehjem. Men hun mener ikke, at hjemlighed
er lige så vigtig som faglighed.

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Jette
Skive (til venstre) og FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen
satte hinanden stævne til en debat og dialog om hver deres
mærkesag for ældreplejen. Det blev til en snak om faglighed,
hjemlighed og bureaukrati i ældreplejen.
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Inge Jensen Pedersen,
afdelingsformand, FOA Århus:
Nogle gange gør man alt til et
projekt. Man ansætter psykologer til at bekæmpe ældres
ensomhed, men måske ville
ældre være mindre ensomme,
hvis social- og sundheds
personalet havde bedre tid
til også at snakke lidt med de
ældre.

Jette Skive mener ikke, at det er et ”enten eller”, men det
påpeger Inge Jensen Pedersen, at det reelt godt kan være i
en travl hverdag.
- Så er det op til lederen at finde de ressourcer, som sikrer,
at det hele kan lade gøre. Det kan jo for eksempel også være,
at frivillige kan være med til at skabe en hjemlig atmosfære,
siger Jette Skive, der også hellere end gerne vil bruge flere
penge på ældreplejen.
- Men det kræver jo, at jeg kan få et byrådsflertal med til
det, siger hun.

Afbureaukratisering

Mødet mellem rådmanden og afdelingsformanden lagde op til,
at dialogen og debatten om forholdene i ældreplejen fortsætter.
Foto: Colourbox

- Social- og sundhedspersonalet er uddannet til at varetage borgernes behov, og det kræver mere tilstedeværelse,
hvis man skal løse andre opgaver end de basale, som personalet i første omgang skal have fokus på, forklarer Inge
Jensen Pedersen.

Inge Jensen Pedersens mærkesag er afbureaukratisering, og
hun peger på nogle områder, hvor hun mener, at Århus Kommune og Sundhed og Omsorg bør afbureaukratisere.
- Nogle gange gør man alt til et projekt. Man ansætter psykologer til at bekæmpe ældres ensomhed, men måske ville
ældre være mindre ensomme, hvis social- og sundhedspersonalet havde bedre tid til også at snakke lidt med de ældre,
mener Inge Jensen Pedersen.
Jette Skive svarer, at pengene til psykologansættelser
kommer fra en statslig pulje.
- Og jeg ville da også hellere have haft pengene i hånden,
så jeg kunne bruge dem, som jeg vil, men sådan fungerer det
ikke, siger hun.

Takt og tone
Jette Skive,
rådmand for Magistratsafdelingen
for Sundhed og Omsorg:
På plejehjemmene har vi længe
haft fokus på faglighed, og det
skal vi fortsat have. Men det er
lige så vigtigt, at der også er et
fokus på, at vi arbejder i borgerens hjem.
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Inge Jensen har imidlertid flere andre eksempler.
- Der er ”Takt- og tone-projektet”, som man gennemfører i
stedet for bare at tage en snak med de få, som ikke taler ordenligt, siger Inge Jensen Pedersen, som også nævner sygefraværssamtalerne, der går i gang efter helt faste procedurer
uanset, om sygdomsforløbene er banale og forudsigelige eller ej.
- I forhold til sygefravær er jeg jo bundet af byrådsbeslutninger, men hvis der er noget, som jeg kan gøre, så kom til
mig med nogle forslag, siger Jette Skive, som foreslår, at FOA
Århus laver en ønskeliste:
- Og så må vi jo se, hvad der kan lade sig gøre.
Inge Jensen Pedersen vil gerne komme med en hel række
afbureaukratiseringsforslag, så der er lagt op til, at dialogen
og debatten fortsætter.


Skepsis overfor udvidet
åbningstid i daginstitutioner
Uhyre få har benyttet Odder Kommunes tilbud om fleksibel børnepasning. Alligevel tilbyder
fire århusianske daginstitutioner som et forsøg udvidet åbningstid fra 1. januar 2017.

 Af: Anders Schou
Børnehuset Stenvej, Børnehuset Klodshans, Drivhuset og
Hurlumhejhuset er fire århusianske daginstitutioner, der i
2017 og 2018 holder længere åbent. Mens de århusianske
daginstitutioner normalt åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17, så vil
to af institutionerne have åbent til kl.19, en til kl. 20 og en
enkelt helt til kl. 22. Samtidig vil en af institutionerne åbne
allerede kl. 6.
FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt mener
ikke, at Århus Kommunes magistratsafdeling for Børn og
Unge i tilstrækkelig grad har undersøgt, om der er et behov
for udvidet pasning, inden forsøget blev sat i gang. Og det
undrer hende.
Erfaringer fra Odder viser, at interessen for udvidet pasning uden
for almindelig åbningstid har været uhyre begrænset blandt forældrene. 
Foto: Colourbox

- Det koster ressourcer at have et beredskab, så man kan
tilbyde længere åbningstid, og de er jo spildt, hvis der ikke er
et behov, mener Mette Fuglsig Schjødt.

Erfaringer fra Odder

Mette Fuglsig Schjødts skepsis bygger blandt andet på erfaringer fra Odder Kommune, der siden 1. januar 2015 har
tilbudt en såkaldt fleksibel eller personlig pasning. Den betyder, at forældre i en kortere periode kan få passet deres børn
uden for almindelig åbningstid. Den personlige pasning kan
ske fra kl. 5.30 til 18.30 i både daginstitutioner og dagpleje.
I 2015 kunne forældre få ordningen bevilget for to måneder,
og i 2016 er den personlige pasning udvidet, så forældre kan
få den bevilget i seks måneder. Men interessen for ordningen
har været uhyre begrænset. FOAs tillidsrepræsentanter på
området kender faktisk slet ikke til et eneste eksempel på, at
ordningen er blevet brugt i daginstitutionerne, og de har kun
hørt, at det er sket en enkelt gang i dagplejen.
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Mange FOA-medlemmer arbejder udenfor normal arbejdstid og
kunne derfor godt tænkes at have behov for en udvidet åbningstid. Men Mette Fuglsig Schjødt hører ikke medlemmerne klage
over, at daginstitutioner eller dagpleje har for lidt åbent.
Foto: Colourbox

- Og det tyder jo på, at forældre finder andre løsninger. Det
kan være bedsteforældre eller venner og bekendte, og nogle
forældrepar arbejder måske på skift. Få ønsker åbenbart, at
deres børn skal være i et egentligt pasningstilbud udenfor almindelig åbningstid, konstaterer Mette Fuglsig Schjødt.
Der er ellers mange FOA-medlemmer, som arbejder udenfor normal arbejdstid og kunne derfor godt tænkes at have
behov for en udvidet åbningstid.
- Men i Odder har det altså ikke været tilfældet, og vi hører
da heller ikke medlemmerne klage over, at daginstitutioner
eller dagpleje har for lidt åbent, fortæller Mette Fuglsig Schjødt.
Hendes skepsis overfor en udvidet åbningstid bliver heller
ikke mindre, selvom daginstitutionerne kan få brug for flere

Mette Fuglsig Schjødt,
afdelingsnæstformand,
FOA Århus:
Som fagforeningsrepræsentant
skal jeg også se på, om de offentlige kroner bliver brugt ordentligt,
og jeg ser da hellere, at pengene
bliver brugt på bedre normeringer i
normalåbningstiden.
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Bünyamin Simsek,
Rådmand for Magistratsafdelingen
for Børn og Unge:

I forbindelse med en forældretilfredshedsundersøgelse spurgte vi,
om institutionernes åbningstider
var tilstrækkelige, og her var der
en gruppe forældre, som ikke var
tilfredse.

pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, hvis de
skal have åbent i længere tid.
- Som fagforeningsrepræsentant skal jeg også se på, om
de offentlige kroner bliver brugt ordentligt, og jeg ser da
hellere, at pengene bliver brugt på bedre normeringer i normalåbningstiden, siger Mette Fuglsig Schjødt.

Afviser kritik

Rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek afviser Mette
Fuglsig Schjødts kritik:
- I forbindelse med en forældretilfredshedsundersøgelse
spurgte vi, om institutionernes åbningstider var tilstrækkelige, og her var der en gruppe forældre, som ikke var tilfredse, så på den måde har vi undersøgt behovet, siger han og
lægger vægt på, at når flere lønmodtagere arbejder udenfor
normal arbejdstid, så må institutionernes åbningstider også
ændre sig.
- Og da vi så fik bevilget penge til forsøget, bad vi interesserede dagtilbud om at melde sig og give deres bud på en udvidet åbningstid, så det er ikke noget, som vi centralt fra har
presset ned over nogen, understreger Bünyamin Simsek. 

Lønseddel

Navn:
Adresse:
By:

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.

 Af: Jakob Jensen Lindblom
Arbejder man på en helligdag, som ikke falder en søndag, så
har man både krav på et 50 procentstillæg af de timer, hvor
man arbejder og en erstatningsfridag (FO-dag), som svarer
til det antal timer, som man er ansat.
En 37 timers-ansat får dermed 7,4 timers FO-frihed, mens
en på 30 timer kun får 6 timers FO-frihed, som man skal afholde senest 3 måneder efter.
Arbejder du ikke på helligdagen, men har eksempelvis
planlagt fridøgn eller arbejdsfri (nul-dag), så optjener du også
FO-dag, men får ikke 50 procentstillæg.

En FO-dag kan godt ligge på selve helligdagen. Dette skal
dog fremgå af vagtplanen og der skal ske nedskrivning af
dine arbejdstimer svarende til din ansættelsesbrøk.
Den 24. december er ikke lovmæssigt en helligdag, men den
svarer til det i overenskomstmæssig forstand fra dagstjenestens begyndelse.
Den 31. december, nytårsaften, svarer derimod til en søndag fra kl. 12 til 24, hvor man får 50 procents tillæg oveni,
men ingen erstatningsfrihed.
Er du i tvivl, hvad der gælder dig, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt afdelingen.

Tak…!
Kære FOA medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere
Tusind tak for opmærksomheden ved min afskedsreception den 9. september. Men først og fremmest tusind tak for mange års samarbejde.
Jeg er dybt taknemmelig for den tillid, som jeg er blevet vist i de mange
år, hvor jeg har haft mulighed for at repræsentere FOA-medlemmer. Og
den erfaring, som jeg har fået i mine hverv i FOA, har jeg naturligvis taget med mig til Christiansborg. FOA-medlemmerne er hver eneste dag
i mine tanker og med i mit nye arbejde. Og jeg glæder mig rigtig meget
over, at jeg stadig hører fra mange af jer. Jeres opringninger, mails m.v.
betyder rigtig meget for mig, og gør det muligt for mig at holde fokus på
en ny retning for vores fælles velfærdssamfund.
Vi ses…
Mange hilsner
Kirsten Normann Andersen
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Da det næste afdelingsblad først udkommer i marts 2017, indkaldes hermed til
afdelingens ordinære generalforsamling allerede nu.
Jævnfør lovene skal annoncering af generalforsamlingen ske med mindst 60 dages varsel.

FOA Århus
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 6. april 2017, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Regnskab 2016 og rammebudget 2017
Beretning – fremtidig virksomhed
Indkomne forslag
Valg
a. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år
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 7. marts 2017.
Kandidatforslag til pkt. 8.a. Valg af afdelingsnæstformand, skal være afdelingen i hænde senest 7. marts
2017.
						
Læs nærmere om tilmelding m.v. i marts-bladet.
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MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2017
Velkommen til et aktivt
første halvår 2017
På de næste sider finder du en række af afdelingens
aktiviteter for første halvår 2017.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Du kan bl.a. møde Søren Ryge, Anne-Grethe Bjarup
Riis, Kirsten Normann Andersen og komme med på
forskellige rundvisninger m.m. Som vanligt viser FOA
Cinema nogle gode film og vi afholder nogle spændende IT kurser.
Vi håber på stor opbakning til arrangementerne.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
FOA Århus

Sådan tilmelder du dig!
Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingskuponen på side
14 her i bladet eller på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk.
Vær opmærksom på, at du først er optaget på et arrangement, når du har fået besked fra FOA Århus ca.
14 dage før arrangementet.

Tjenestemandspension

Er du ansat som tjenestemand og vil du vide mere om reglerne i forbindelse med din pension, efterlevende ægtefæller
og børn, så er dette møde lige noget for dig.
Det er et møde om generelle regler – du kan ikke få udregnet
lige nøjagtig din egen pension.
På mødet deltager Bente Mikkelsen, formand for Teknik- og
servicesektoren og Else C. Pedersen, juridisk sagsbehandler
fra FOA Århus.
Tid og sted:
Tirsdag 31. januar 2017 kl. 19.00-ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 00
Tilmeldingsfrist: Mandag 16. januar.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•

Førstehjælpskursus for medlemmer
af FOA Århus
FOA Århus tilbyder i samarbejde med
Dansk Folkehjælp et gratis kursus i
’Medborgerførstehjælp’.

Tid og sted:
Mandag 20. februar 2017 kl. 8.30-16.00
Kurset afholdes i FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, Viby J
Der er plads til 16 deltagere på kurset
Kursusindhold:
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Bevidsthedstilstand
• Overlevelseskæden
• Skab sikkerhed og stands ulykken
• Nødflytning
• Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder
ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
• Tilkald hjælp
• Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder
sideleje
• Hjerte – Lunge-Redning
• Brug af hjertestarter
• Førstehjælp ved chok/tegn på kredsløbssvigt
• Psykisk førstehjælp
• Førstehjælp til akut opståede sygdomme
• Førstehjælp til akutte skader
Praktiske oplysninger:
Det er gratis at deltage. FOA Århus sørger for forplejning hele
dagen. Der er morgenkaffe/-te og rundstykke fra kl. 8.00-8.30,
hvilket vi håber, du vil deltage i.
Er du i arbejde – skal du aftale frihed med løn fra din arbejdsgiver, da FOA Århus ikke dækker lønrefusion. Der udstedes et
elektronisk kursusbevis efter gennemførelse – til dette skal
vi bruge din mailadresse.
Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er senest 27. januar og kan ske pr. mail
aarhusuddannelse@foa.dk eller ved at ringe på tlf. 8936 6666.
Oplys dit cpr.nr., navn, din mailadresse og ’Førstehjælpskursus
20. februar’ ved tilmelding.
Vi skal bruge din mailadresse for at kunne udstede et kursusbevis.
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’De første 100 dage i Folketinget’ ved
Kirsten Normann Andersen
Kom til et glædeligt gensyn med tidligere afdelingsformand i
FOA Århus Kirsten Normann Andersen. Kirsten fortæller, om
det at være folkevalgt og have sin daglige gang i Folketinget.
Tid og sted:
Mandag 27. februar 2017 kl. 19.00-ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 03
Tilmeldingsfrist: Mandag 6. februar.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•

Mød Søren Ryge
De fleste kender Søren Ryge Petersen som en af de utallige
TV-værter, der laver ting og sager og siger en hel masse på
TV-skærmen.
I de senere år har man kunnet opleve et stigende antal udsendelser, der handler om mennesker. Ganske almindelige
danskere, der har – eller er en god historie. Det kan være
Bette Anna fra Randers eller Ostehandleren fra Skagen. Det
er onkel Aage fra Amerika og Henning fra Haderslev. Det er
Evald med hvidkålssuppen og Lis med dyrene. En perlerække
af mennesker, der lukker op for deres liv og hverdag - på en
sådan måde, at de fleste danskere bliver fascinerede og ikke
kan lade være med at kigge med.
Når Søren Ryge laver den slags fjernsyn, ligger der altid et
større forarbejde med at finde menneskene og få dem til at
fortælle. Hør Søren fortælle om, hvordan han fandt frem til
Hans med rågerne og Didde med nisserne? Hvordan han fik
lavet to dages snak til en halv times fjernsyn? Og hvorfor er
det egentlig så interessant at høre helt almindelige danskere
fortælle om et helt almindeligt liv?
For en ordens skyld: Anders og Julius vil ikke blive glemt.
Tid og sted:
Mandag 13. marts 2017 kl. 19.00-ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 02
Tilmeldingsfrist: Mandag 20. februar.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•
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Rundvisning på Det Nye Universitets
hospital (DNU) i Aarhus/Skejby
Kom og få en rundvisning på det største hospitalsbyggeri i
Danmark nogensinde. Turen indeholder et oplæg i ord og billeder om DNU-projektet, en guidet tur i infocentret og en tur
på udsigtsterrassen, hvor vi kan nyde udsigten over byggeriet fra toppen af DNU-skurbyen.
Der er plads til max 20 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle princippet’.
Tid og sted:
Torsdag 30. marts 2017 kl. 17.00 - ca. kl. 18.00/18.30 på
Universitetshospitalet i Skejby.
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 04
Tilmeldingsfrist: Torsdag 9. marts

•

FOA Kor

Koret starter op igen onsdag 11. 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 gå på www.foa-aarhus.dk.
Kursusnr.: A 05
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 10. januar.

•

Rundvisning i Den Gamle By

Kom med på en guidet rundvisning under overskriften ’By
kvartererne fra 1927 og 1974’.
1927-bydelen viser den tid, hvor Mads Skjern kommer til
Korsbæk i Matador-serien. Nye elementer i gademiljøet
er benzintank, fortove, elektricitet og gavlreklamer. Bydelen udvides i 2017 med en bilforretning. En tur gennem
1974-bydelen er som en tidsrejse til din egen, dine forældres
eller bedsteforældres historie. Hør om tiden og tankerne bag
genskabelsen af butikker, hjem, værksteder og gårdmiljøer.
Der er plads til max 20 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle princippet’.
Tid og sted:
Torsdag 18. maj 2017 kl. 17.00-18.00 i Den Gamle By.
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 06
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 25. april

•

’Det er tabu at være i krise’

Foredrag ved Anne-Grethe Bjarup Riis
Hør Anne-Grethe tale åbent og ærligt om det at få familielivet til at hænge sammen med et barn der har fået diagnosen
leukæmi.
Da Anne-Grethes søn fik konstateret leukæmi i maj 2015, splintrede deres hverdag til atomer. Intet var som før og de gik ind
i en dyb krise. Hun mærkede, at både familie og venner holdt sig
væk i en misforstået hensyntagen, og skulle erfare, at hun også
selv havde svært ved at række ud og bede om hjælp.
Det er tabu at fortælle, at man er i dyb krise, for vi lever i
en kultur, hvor alt skal se perfekt ud på overfladen. Vi har så
svært ved at tale om sorg og angst, for så skal vi jo til at give
noget af os selv og det er vi ikke vant til i vores egocentrerede
verden.
Det var så tydeligt, når folk spurgte om, hvordan det gik, så
fik hun nærmest ikke lov til at svare, før de selv havde svaret:
“Det går godt ikke, det er godt det går frem ad, sig hvis der er
noget vi kan gøre.” Og så gik de videre.
Anne-Grethe kunne heller ikke finde ud af at fortælle, hvordan hun i virkeligheden havde det, for det var voldsomt krævende. Til sidst var hun ved at gå i stykker af at holde alt for
sig selv og meldte endelig ud, bad om hjælp, bad om ører
der kunne lytte og skuldre der kunne grædes ud ved – den
ærlighed, hvordan en krise ser ud, har hjulpet hende selv og
hendes familie.
Tid og sted:
Torsdag 27. april 2017 kl. 19.00- ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 07
Tilmeldingsfrist: Mandag 3.april.
Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•
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job overskygges hurtigt af moralske implikationer. Thierry
må beslutte om genoprettelsen af hans egen menneskelige
værdighed, som følger med en fast indtægt, er prisen værd.
Gennem Eric Dumonts dokumentariske kamera og ikke
mindst samspillet mellem den anmelderroste Vincent Lindon
og de mange amatørskuespillere, gives et kompromisløst og
ærligt portræt af hverdagen og vilkårene for arbejdsløse og
ansatte i det moderne Frankrig.
Instruktør: Stéphane Brizé.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).

’Where to Invade Next’

Dokumentar 2016
Med dokumentarfilmen ’Where to
Invade Next’ har Michael Moore besluttet sig for at stjæle de bedste
ideer fra diverse velfærdssamfund.
Den ihærdige amerikaner kigger nær
mere på skolemaden i Frankrig, ferieloven i Italien, fængselssystemet
i Norge og mange andre europæiske
tiltag, som han støder på i sin søgen
efter et større udbytte af de amerikanske skatteyderes bidrag til statskassen.
Michael Moores tilgang er ligeså manipulerende, som den er
underholdende, men under overfladen ligger en skarp kritik
af USA og landets manglende evne til at se sin egen fortid i
øjnene.
Instruktør: Michael Moore.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted:
Tirsdag 21. februar 2017 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursusnr.: A 08
Tilmeldingsfrist: Mandag 30. januar
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•

’Markedets lov’

Drama 2016
MARKEDETS LOV er en varm og
dybtfølt film i smukkeste franske,
socialrealistiske tradition – i tråd
med brødrene Dardenne, Mike Leigh
og Ken Loach – med et varmt, bankende hjerte for den arbejdende
klasses hverdag og værdighed.
Vi følger fabriksarbejderen Thierry,
der som 51-årig mister sit job og
kæmper for at få tilværelsen til at
hænge sammen for sig selv og sin
familie. Gennem 20 måneder som arbejdsløs udsættes han
for jobcentrets ligegyldige kurser, ydmygende samtaler og
nedværdigende jobinterviews. Han ansættes endelig som
sikkerhedsvagt i et indkøbscenter, men glæden over det nye

12  |  FOA ÅRHUS  |  DECEMBER 2016

Tid og sted:
Torsdag 16. marts 2017 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursusnr.: A 09
Tilmeldingsfrist: Mandag 20. februar
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•

’I, Daniel Blake’

Drama 2016
En ung, enlig mor til to, Katie, der er
blevet groft svigtet af det britiske
socialsystem, opsøger en såkaldt
madbank i Newcastle, hvor hun bor,
og her møder hun endelig forståelse
og får hjælp i form af mad til sig selv
og børnene.
Katie, der spilles med stille desperation af Haley Squires, er ikke det
egentlige omdrejningspunkt i Ken
Loachs nye film, I, Daniel Blake – det
er den midaldrende titelpersonen, Daniel Blake, spillet lige så
fænomenalt af Dave Johns – men som ham er hun et offer
for det samme ufølsomme og tåbelige bureaukrati. Og det
er faktisk, da Daniel en dag på socialkontoret får nok og tager
Katie i forsvar – og de begge bliver smidt ud – at de mødes og
bliver venner. Hun er lige flyttet til byen og har ingen penge, han
kæmper for at få tildelt en form for invalidepension, fordi hans
hjerte ikke længere kan holde til, at han arbejder som tømrer.
Sammen og hver for sig kværnes de af et labyrintisk, kafkask
system, der har til formål at gøre det så svært for dem, der
har brug for hjælp, at de fleste giver op på forhånd. Daniels
læge siger, at han ikke må arbejde, men socialkontoret giver alligevel afslag på økonomisk hjælp, og han er nødt til at
erklære sig rask og søge arbejde på fuld tid hver uge for at
komme i betragtning til en form for arbejdsløshedsunderstøttelse. Bureaukratiet vil dog ikke Daniel og Katie noget
som helst godt, og de tager begge ekstreme midler i brug.
Instruktør: Ken Loach
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted:
Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursusnr.: A 10
Tilmeldingsfrist: Fredag 31. marts
Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle princippet’.

•

Cirkus Arena
– nordens største cirkus

Ladywalk

Mandag 29. 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.

I perioden 14. – 23. april 2017 kan du sammen med FOA
Århus spare penge ved køb af cirkusbilletter. Der gives 35
kr. i rabat pr. billet uanset prisgruppe. Rabatten kan ikke
kombineres med andre rabatter.
Du skal blot udfylde kuponen og medbringe denne ved
afhentning af billetter.
Billetter
Du kan reservere billetter på telefon 4030 0102
alle dage fra kl. 11-17.
Billetsalget starter d. 13. marts 2017.
Der er udsolgt lørdag d. 22. april kl. 12.00/15.30.
Billetter kan ikke reserveres på Ticket Master.
Se prisgrupper på www.arena.dk

Tivoli Friheden

Kom billigt Tivoli Friheden med FOA Århus. Hold øje med
rabatkuponen i næste nummer af fagbladet.

FOA ÅRHUS
RABATKUPON
TIL CIRKUS ARENA
Kuponen medbringes ved afhentning af billetter.
Der gives 35 kr. i rabat pr. billet uanset prisgruppe.
Navn:__________________________________________________________________________
Telefonnr.:___________________________________________________________________

1. maj i FOA Århus

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

Forestilling (dato og klokkeslet):______________________________________
Antal pladser:_________________ Prisgruppe:____________________________
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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 FOA Århus
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.

IT KURSER OG CAFÉ
Alle IT kurser afholdes hos FOA Århus, Christian X’s Vej 5658, 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.

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 – 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.

Tilmelding
Du kan tilmeldes aktiviteterne på vores hjemmeside
www.foa-aarhus.dk under ’Arrangementer’.
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:
Arr.nr.:
Navn:
Cpr.nr.:
Mail:
Tlf. privat:
Tlf. arbejde:
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Kursustype
5 aftener

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
A 11
21. & 28. februar Kl. 17.30-20.30
samt 7. & 14. &
21. marts 2017

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
3 dags
kursus

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
10. & 17. & 31. Kl. 8.30-11.30
A 12
maj 2017

Lær Windows 10 at kende

På dette kursus får du en introduktion til det nye styresystem Windows 10. Vi kigger på, hvad der er nyt og anderledes i forhold til Windows 7 og 8?
Indhold bl.a.:
• Hvordan virker den nye Start-knap?
• Edge - den nye browser til internettet
• Opsætning af mail og kalender
• Hvad er ændret i Windows Stifinder?
• Handlingscentret – hurtig genvej til indstillinger og beskeder
• Samle dine billeder ét sted
• Gem i skyen med OneDrive
• Den nye søgefunktion
Medbring evt. din egen bærbare computer
Hvis du selv har en bærbar med Windows 10 installeret, så
tag den evt. med på kurset. Men det er ingen forudsætning
for deltagelse på kurset.
Kursustype
2 aftener

Periode
20. & 27.
februar 2017

Tidspunkt
Kursusnr.
Kl. 17.30-20.30
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

IT kursus på Samsø
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.
Du bedes medbringe din egen bærbare pc til kurset.
Såfremt du ikke har én, så skal du give os besked ved
tilmelding. I så fald kan underviser medbringe PC til
Samsø.
Underviser er Tage Hargaard, grafisk konsulent fra FOA
Århus.
FOA er vært med en sandwich under kursusforløbet.
Kurset afholdes i Medborgerhuset.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 20. februar
Kursustype
2 aftener

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
6. & 13. Kl. 17.00-20.00
A 15
marts 2017

Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af PC.
Kursustype
3 dags
kursus

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
28. marts & 3. & Kl. 8.30-11.30
A 13
4. april 2017
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Lav din egen fotobog

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 torsdag i februar,
marts, april, maj og juni måned fra kl. 15-17.
Første gang d. 2. februar.
OBS!
Nye
åbningstider

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
Kursusnr.
2 aftener 20. & 27. marts Kl. 17.30-20.30
A 17
2017

Få endnu mere glæde af din Android
tablet
Hvis du har en tablet med styresystemet Android, så lærer
du på dette kursus, hvordan du får endnu mere glæde af din
tablet.

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. Husk kabler.
Kursustype
4 aftener

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
2. & 9. & 16.
Kl. 17.30-20.30
A 16
& 30. maj 2017
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Kursusindhold:
• Installation af apps
• 10 apps du ikke kan undvære
• Tilpas brugerfladen til dine behov
• Bank og e-boks på din tablet
• Gratis brug af Word og Excel på din tablet
• Læs E-bøger på din tablet
• Hold styr på dine billeder med Google Fotos
• Gennemgang af diverse indstillinger
Medbring din egen Android tablet på kurset.
Kursustype
1 aften

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
27. april 2017 Kl. 17.30-20.30
A 18

KLUBARRANGEMENTER – GENERALFORSAMLINGER
MA-REN
Generalforsamling i MA-REN
Tid: Mandag den 27. februar 2017 kl. 16
Sted: I Annekset hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, Viby J
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning ved formand Birthe Stilling Lahn
7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
8. Indkommende forslag
9. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Grethe Brøndum
		 (modtager genvalg)
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Joan Kuntz
		 (modtager genvalg)
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
		 Ann Charlotte Emmertsen (modtager genvalg)
d. Billagskontrollant for 1 år Lone Wæver Jensen
		 (modtager genvalg )
e. Billagskontrollantsuppleant for 1 år
10. Eventuelt
Indkomne forslag:
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
mandag den 6. februar 2017 på lahn@aarhus.dk
Regnskab kan afhentes på Birkehaven 27, 8520 Lystrup
tirsdag den 21. februar 2017 mellem kl.16-17
Tilmelding:
Tilmelding til momsemor1@stofanet.dk senest den 21/2
2017 i forhold til spisning

Klubben for dagplejere
Generalforsamling i
Klubben for Dagplejere
Tid: Onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.45
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
mødesalen
Der er spisning kl. 18.00-18.45.
Dagsorden:
Se dagsordenen på klubbens hjemmeside
www.dagplejeklubben-aarhus.dk

Indkomne forslag:
Forslag til behandling under pkt. 5 Indkomne forslag, og pkt.
6 lovændringer skal ifølge lovene indsendes skriftligt, senest
8 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere,
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Kandidatforslag:
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal
ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere, Christian d. X’s Vej
56-58, 8260 Viby J
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i klubben.
Tilmelding
Tilmelding senest 27. februar 2017 på Klubbens hjemmeside
www.dagplejeklubben-aarhus.dk på grund af traktement
(2 stk. smørrebrød + øl/vand)

Social- og sundheds
hjælpernes fagklub
Ordinær generalforsamling i Social- og
Sundhedshjælpernes fagklub
Tid: Torsdag den 23. februar 2017 klokken 18.00
Sted: FOA, mødesalen, Christian X’s Vej 56–58, Viby J.
Dagsorden:
Se dagsordenen på klubbens hjemmeside
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Kandidatforslag:
Ifølge lovene skal kandidatforslag til faggruppeklub/sektor
bestyrelsen/faggrupperepræsentanter indsendes skriftligt
til faggruppeklubben, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.,
senest tirsdag den 9. februar 2017.
Indkomne forslag:
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde
senest tirsdag den 16. februar 2017.
Tilmelding:
Tilmelding til faggruppeklubben af hensyn til traktementet
via hjemmesiden:
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. februar 2017
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FOA SENIORKLUBBER
FOA Århus Seniorklub
Tilmelding til klubarrangementer (på grund af forplejning)
skal ske senest en uge før arrangementet på tlf. 86 11 50 86
eller 60 16 08 07 eller på klubbens hjemmeside
www.foa-aarhus-seniorklub.dk

Nytårskur og underholdning

Underholdning med sang og historier om bl.a. Elvis Presley
v/ Kaj Vestergaard
Forplejning: Stort ostebord, vin, sodavand og kaffe. Pris: Gratis!
Tid: Tirsdag den 3. januar kl. 13.30

Banko – kinesisk lotteri

Hyggeligt samvær
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag 17. januar kl. 13.30

Dåsetomater og handicap v/ Morten Lund

Foredraget bygger på, at han er spastiker. Han gør en dyd
ud af at kunne se udfordringerne fra den mest positive side.
Med garanti for højlydt latter og eftertanke, vil han gerne
mødes på udebane, men tør I møde ham?
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 7. februar kl. 13.30

Fra Sigfred Pedersen til Kim Larsen v/
Christian Foged
Fra Sigfred Pedersen over 60’ernes folkemusikbølge med
bl.a. Per Dich, Cæcar og Poul Dissing til de nyere som f.eks.
Clausen & Petersen og Kim Larsen.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 21. februar kl. 13.30

Inge Jensen Pedersen og Anette Poulsen

Præsentation af FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen
som vil fortælle, hvem hun er og hvad afdelingen vil arbejde
med fremadrettet.
Byrådspolitiker og områdechef Anette Poulsen vil fortælle,
hvad hun har arbejdet med i de 4 år hun har siddet i byrådet og hvad hun vil arbejde for fremover, hvis hun igen bliver
valgt.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 7. marts kl. 13.30
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Generalforsamling

Kom og vær med til at høre om FOA-Seniorklubben og stem
på hvem der skal vælges til bestyrelsen. Der vil være 2 stk.
smørrebrød pr. person og kaffe. Denne dag er gratis!
Tid: Tirsdag den 21. marts kl. 13.30

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

Hyggedag med sang

Tid: Torsdag den 12. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 9. januar

Nytårskoncert

Så er der igen nytårskoncert.
Tid: Torsdag den 20. januar kl. 17.30
Sted: Spektrum

Besøg – om diabetes

Jan Madsen kommer og fortæller om diabetes.
Tid: Torsdag den 26. januar kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 23. januar

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid: Torsdag den 9. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 6. februar

Besøg – om Rathlousdal Gods

Erik Peterson kommer og fortæller om Rathlousdal Gods.
Tid: Torsdag den 23. februar kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 20. februar

Pakkespil

Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 9. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 6. marts

Besøg – af Inge Jensen Pedersen

Formand for FOA Århus, Inge Jensen Pedersen, kommer og
fortæller. Hun bestemmer selv, hvad det skal være.
Tid: Torsdag den 23. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 20. marts

ARBEJDSPLADSJUBILÆER

25 års arbejdspladsjubilæum
1. oktober 2016:

Tove Plejdrup Jensen, dagplejer,
Dagtilbud Beder-Malling
1. oktober 2016:
Lis S. Mortensen, sosu-hjælper,
Område Viby/Højbjerg
2. oktober 2016:
Lilian Lykke Christensen, dagplejer,
Dagplejen Egå-Risskov-Skæring
16. oktober 2016: Loni Øjerson Bjerre, social- og sundhedsassistent, Område Cristiansbjerg
30. oktober 2016: Kis Gurli Mølgaard Kierstein, dagplejer,
Dagplejen Egå-Risskov-Skæring
1. november 2016: Käte Majbritt Bach, dagplejer,
Dagtilbud Hasselager – Kolt
1. november 2016: Lissy Christensen, dagplejer,
Dagplejen Odder
1. november 2016: Poul Basse Kristensen, teknisk servicemedarbejder (Område Syd)
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.

1. november 2016: Benthe Johansen, dagplejer,
Dagplejen Løgten – Skødstrup
7. november 2016: Lis Andersen, sygehjælper,
Område Nord LC Hjortshøj
17. november 2016: Pia Brokdorff Mikkelsen, Social- og sundhedshjælper, LC Marselisborg
1. december 2016: Lisbeth Bay, Dagplejepædagog,
Dagplejen Skovvangen
2. december 2016: Lone Friis Sørensen, Social- og sundhedshjælper, Område Viby/Højbjerg

40 års arbejdspladsjubilæum
5. oktober 2016:

Jane Dalgaard Olesen, social- og sundhedsassistent, AUH Skejby
1. november 2016: Irma Højgaard Andersen, social- og
sundhedshjælper, Område Syd

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.

Velkommen til alle medlemmer af FOA Århus

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

Pensionsrådgivning

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

tlf. 44 39 39 39
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har vi din mail-adresse?

SMS-nyheder

Du kan modtage FOA Århus
nyhedsbrev – og andre vigtige
informationer fra din fagforening –
på mail, hvis vi kender din (rigtige)
mail-adresse.

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.

Du kan oplyse - eller ændre -din mail-adresse på
hjemmesiden www.foa-aarhus.dk/persondata eller mail
til aarhus@foa.dk

Hvis du vil afmeldes, skriver du
»foaaarhus stop«
– og beskeden sendes igen til 1919.

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Tlf. 89 36 66 66
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
* 26. oktober, 23. november og 21. december åbner A-kassen
dog først kl. 13.00

AKUT telefon – som kan anvendes uden for normal
åbningstid til uopsættelige henvendelser: Tlf. 25 15 53 60
FOA på Samsø
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg • Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus.
Åbningstid:
Den første onsdag i hver måned fra kl. ca. 11.00-15.00 (afhængig
af færgetider).
Social- og sundhedshjælpernes fagklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Tlf. 46 97 32 22
mail@socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Telefontiden følger afdelingens telefontider, se ovenfor.
Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand Lars Jensen • Tlf. 51 57 60 02 • laje@aarhus.dk
Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Tlf. 46 97 32 99
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. 41 91 67 10
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 • lafr@aarhus.dk
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 / 29 20 38 92
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 • 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 • ansc@foa.dk
Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Tlf. 46 97 32 26 • vihj@foa.dk
Klubben MA-REN
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91 • bi@privat.dk
Næstformand: Hanne Rasmussen, tlf. 51 78 48 94,
hannepalle@stofanet.dk
FOA Århus Seniorklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Kirsten Lind, tlf. 60 16 08 07
kirsten-lind@outlook.dk • www.foa.aarhus.seniorklub.dk
FOA efterløns- og pensionistklub, Odder
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Rita Pedersen, tlf. 23 69 66 30
rita.ove.pedersen@gmail.com
Træffetid på SOSU Aarhus
Hedeager 33 • 8200 Århus N
1. og 3. torsdag i hver måned kl. 10.30-12.30
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