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Her skulle målstyring og kontrol med medarbejderne samt
konkurrenceudsættelse og udliciteringer skabe effektivitet,
men det har i stedet skabt et stort og dyrt kontrolbureaukrati. Samtidig har et fokus på specifikke mål betydet, at selve
målene og ikke den samlede kerneopgave er blevet vigtig.
Måler man på plejeboligbeboeres tilfredshed, så kommer
plejepersonalet let til at koncentrere sig om de beboere, som
kan besvare et spørgeskema. Hvis jobcenterkonsulenter bliver målt på, hvor mange de får hurtigt i arbejde, så vil de naturligt gøre mest for de ledige, som lettest kan få et job. Og
hvis lærere skal hæve karakterne, så vil de ofte få fokus på de
elever, som har nemmest ved at hæve deres præstationer.

Plads til nye tanker

Af Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand

Slip dem fri!
Regeringen holder kommuner og regioner i et økonomisk
jerngreb. Kommunerne og regionerne må ikke selv bestemme, hvor mange af deres egne penge, som de vil bruge, og
hvis kommunerne og regionerne bruger for mange penge,
så bliver de straffet økonomisk. Kommunerne må heller ikke
selv bestemme hvor mange penge, som de vil hive hjem i
kommuneskat, mens regionerne slet ikke må opkræve skat.
Og når regeringen vil opkræve et såkaldt omprioriteringsbidrag, så vil den ligefrem snuppe nogle af kommunernes
penge.
Statens økonomiske kvælertag på kommuner og regioner
er over årerene blevet strammere og strammere og har haft
mange groteske konsekvenser.
En af den økonomiske kontrolpolitiks absurde konsekvenser er, at offentlige arbejdsgivere oftere og oftere annoncerer efter ”robuste” medarbejdere. Og her er det ikke Jægerkorpset eller Frømandskorpset, der søger folk, men det
kan for eksempel være et plejehjem eller en daginstitution,
hvor det vel i udgangspunktet ville have været mere oplagt
at søge efter medarbejdere med empati. Forklaringen er jo
desværre nok, at afstanden mellem arbejdspladsernes opgaver og ressourcer bliver større og større, og derfor ønsker
arbejdsgiverne i højere og højere grad, at medarbejderne er
hårdhudede, ja måske ligefrem kyniske, selvom ingen vil sige
det ligeud.
En anden trist konsekvens af den økonomiske politik er det
kontrol- og målstyringstyranni overfor offentligt ansatte, der
også er kendt som New Public Management.
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FOA har i årevis kritiseret New Public Management-tankegangen og heldigvis tyder meget på, at også andre nu kan se,
at der skal ske forandringer i den offentlige sektor. Nogle af
arkitekterne bag New Public Management kritiserer nu selv
ledelsesformens resultater, og her i Århus åbner kommunen
op for nye tanker med debatoplægget ”Kommune forfra.”
Det vil være befriende, hvis den offentlige sektor fremover
– fra top til bund – bygger på tillid. Tillid til, at kommuner og
regioner er bedre end staten til at håndtere velfærdsøkonomien, fordi de er tættere på borgerne.
Tillid til, at en mangfoldighed af ansatte med forskellige
personlighedstyper, erfaringer og kompetencer kan få en arbejdsplads til at blomstre, når de nødvendige ressourcer er
til stede.
Og ikke mindst tillid til, at det er de berørte offentlige ansatte og borgere, som sammen er bedst til at vurdere, hvad
der er den rigtige indsats overfor den enkelte ældre, det enkelte barn, den enkelte syge osv.
Det er tid til, at slippe de mange gode kræfter fri, som kontroltyranniet alt for længe har holdt fanget.
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Vi skal turde gå
en anden vej
De sidste mange år har den offentlige forvaltning været præget af stigende kontrol,
men tiden er kommet til en afbureaukratisering og fremtiden skal bygge på tillid,
mener både eksperter, politikere og fagforeningsfolk.
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 Af: Peter Justesen
New Public Management begrebet blev lanceret af den engelske forsker Christoffer Hood i 1991, da han udgav sin nu
berømte artikel ”A public management for all seasons?”. Det
nye forvaltningssystem skulle sætte orden i den offentlige
sektor, der ud fra den gængse daværende opfattelse var forvokset, dårligt ledet og ineffektiv. Bureaukratiet skulle væk
og erstattes af New Public Management (NPM), og så ville
hele den offentlige sektor blive forvandlet til en slags virksomhed, der var mere resultatorienteret og markedsstyret.
Teorien og tankegangen bag New Public Management var
allerede tidligere indført i England af blandt andre engelske
Margaret Thatcher, og i Danmark blev systemet langsomt
men sikkert indført og i højere grad brugt af skiftende danske regeringer fra omkring årtusindeskiftet. Den offentlige
sektor skulle virke bedre og koste mindre.
Kontrol koster kassen

Siden NPM blev indført, har der fra mange sider været kritik
af systemet. En kritik der dog aldrig er blevet grundigt dokumenteret, men en ny undersøgelse fra selveste ophavsmanden Christoffer Hood viser, at systemet ikke virker. I stedet
for at effektivisere, strømline og begrænse omkostninger,
så har NPM gjort den offentlige forvaltning dyrere, mindre
effektiv og frem for alt, så har borgerne ikke længere tillid
til det offentlige. Et område som professor Gert Tinggaard
Svendsen fra Aarhus Universitet har forsket i.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune: - Med ”Kommune forfra” vil vi i fremtiden lægge større vægt på, at kommunen i større grad skal lytte til borgerne og medarbejderne og inddrage dem i processen.
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– Aarhus gentænker velfærden

Professor Gert
Tinggaard Svendsen
fra Aarhus
Universitet

Danskere har mere tillid til
hinanden end alle andre folkefærd, og det skal vi bruge
noget mere. Mere tillid giver
større arbejdsglæde blandt
alle faggrupper.
Foto: Lars Kruse,
Aarhus Universitet

– Som udgangspunkt er NPM en god idé, men det paradoksale er, at systemet kræver mange formularer, flueben og
papirer. For det første skal der ansættes nogle mennesker til
at evaluere andre mennesker, og for det andet så skal personalet bruge deres tid til at udfylde formularer og papirer med
flueben, i stedet for at bruge tiden på kerneopgaverne, og det
gør varme hænder kolde, fortæller professor Gert Tinggaard
Svendsen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
Det er FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen
enig i, og hun mener, at de mange kontraktmål og dokumentationskrav skal minimeres. Der bliver nemlig brugt alt for
meget tid på kontrol.
– Jeg er godt klar over, at det ikke er muligt 100 procent at
afskaffe dokumentation, der i nogle tilfælde også er nyttige
og nødvendige, når der blandt andet skal gøres rede for medicinforbrug. Men graden af dokumentation er kommet ud
af proportioner, og det bliver helt grotesk, når eksempelvis
visitations-systemet går ned i detaljer om, hvornår en borger
skal have et bad eller skal have støvsuget. Den slags opgaver bør bare være en del af hverdagen, som aftales mellem
borgeren og den ansatte, siger Kirsten Normann Andersen.

”Kommune forfra” og mere tillid

På Århus Rådhus er borgmester Jacob Bundsgaard enig i, at
NPM ikke virker. Systemet er ikke i stand til at levere den styring og kvalitet, som kommunen gerne vil have. Derfor vil de
også udfordre modellen og finansministeriet med en anderledes tilgang til styringen end tidligere.
– Med ”Kommune forfra” vil vi i fremtiden lægge større
vægt på, at kommunen i større grad skal lytte til borgerne
og medarbejderne og inddrage dem i processen. Der kommer ikke flere penge, men vi tror på, at vi kan effektivisere
processerne og skabe mere tillid. Der skal være flere frivillige,
men selvfølgelig skal de fagprofessionelle sørge for, at det
faglige er i orden. Men vi skal væk fra NPM og den dokumentation, som systemet har indbygget, siger Jacob Bundsgaard.

Tillidsreform er nødvendig

Mere tillid er en god idé. Det er professor Gert Tinggaard
Svendsen også enig i. Han har lavet flere undersøgelser, der
blandt andet viser, at Danmark er et af de lande i verden, hvor
vi har mest tillid til hinanden, og det mener han, vi bør bruge
aktivt i styringen af det offentlige, i stedet for at bruge kon-
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Kirsten Normann
Andersen,
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Graden af dokumentation er
kommet ud af proportioner,
og det bliver helt grotesk, når
eksempelvis visitations-systemet går ned i detaljer om,
hvornår en borger skal have et
bad eller skal have støvsuget.

trol hvor netop tillid er fraværende. Med andre ord så skal
medarbejderne have større mulighed for selv at bestemme,
hvordan arbejdet skal tilrettelægges.
– Danskere har mere tillid til hinanden end alle andre folkefærd, og det skal vi bruge noget mere. Mere tillid giver større arbejdsglæde blandt alle faggrupper. Derfor skal vi finde en gylden
mellemvej, hvor man stadig dokumenterer, for det er der brug
for i et vist omfang, men noget af kontrollen skal afløses af tillid.
Det kan skabe flere svipsere, men effektiviteten vil stige betydeligt mere, mener Gert Tinggaard Svendsen, og fortsætter.
– Hvis vi fortsat binder så mange ressourcer i kontrol, så
skyder vi os selv i foden, fordi vi netop tidligere har vist, at
vi kan gøre tingene smidigt og fleksibelt, baseret på en flad
struktur, hvor man finder ud af det. Jeg tror, det er muligt at
ændre systemet. De personer, der er ansat til at kontrollere,
kan i højere grad udføre kerneopgaver. Der skal selvfølgelig
være kontrol, men tillid er billigere.

Århus Kommune om 10 år

Kirsten Normann Andersen efterlyser også større tillid. Det
kan nemlig kun gavne, hvis procedurerne bliver lavet om, og
hun håber, at fremtiden vil vise, at der bliver skelet til de mange
undersøgelser. - For blot 15-20 år siden var dokumentationsgraden i et næsten hvilket som helst offentligt job halvdelen,
og det er jo bare et af problemerne ved New Public Manage-
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ment. Et andet og lige så stort problem er, at medarbejderne
ikke føler, at der er tillid til, at de udfører deres arbejde korrekt.
Og det er et paradoks, for på den ene side har vi ansvaret for
borgerens ve og vel, men på den anden side er vi tvunget til
at løse opgaverne på en ikke altid rationel og fagligt forsvarlig
måde. Det har som konsekvens, at pilen næsten altid peger på
den ansatte, hvis noget går galt. Har vi fulgt forskrifterne, så
kan man pege på vores ansvar, og har vi taget selvstændige
initiativer, så kan man pege på forskrifterne. Så jeg mener, at vi
har brug for at tænke indsatsen om igen til gavn for både borgere, ansatte og skatteydere, siger Kirsten Normann Andersen.
Århus-borgmester Jacob Bundsgaard tror også, at der vil
være sket meget om 10 år.
– Om 10 år er vi kommet længere væk fra 90’ernes og
00’ernes styringsregime. Det vil være langt sværere at sætte
en formel på en løsning, og det vil i højere grad være en styring mellem borgerne og de enkelte institutioner, siger Jacob
Bundsgaard.


Borgmester
Jacob Bundsgaard,
Aarhus Kommune

Om 10 år er vi kommet
længere væk fra 90’ernes og
00’ernes styringsregime.

For det første skal der ansættes nogle mennesker til at evaluere
andre mennesker, og for det andet så skal personalet bruge deres
tid til at udfylde formularer og papirer med flueben, i stedet for at
bruge tiden på kerneopgaverne, og det gør varme hænder kolde,
fortæller professor Gert Tinggaard Svendsen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Fokus på individuel
robusthed kan skabe sårbare
arbejdspladser
Mange arbejdsgivere har fokus på, at deres medarbejdere er robuste,
men et ensidigt fokus på individuel robusthed kan paradoksalt nok
gøre arbejdspladser sårbare, advarer organisationsforsker.

 Af: Anders Schou
I flere år har lektor Peter Hagedorn-Rasmussen fra Roskilde
Universitet forsket i psykisk arbejdsmiljø, og hvordan arbejdspladser fungerer som organisationer. I den forbindelse
har han beskæftiget sig med begrebet robusthed.
På individplan handler begrebet om det fænomen, at nogle
mennesker tilsyneladende har et godt liv trods vanskelige
livsomstændigheder, altså er mere robuste, forklarer Peter
Hagedorn-Rasmussen.
Han fortæller, at man engang grundlæggende betragtede
robusthed som en egenskab, mens man i dag har mere for-

skellige bud og i højere grad ser robusthed som et resultat af
særlige miljøpåvirkninger.
Robusthed er lige så meget noget, der løbende skabes i forskellige relationer og sammenhænge, siger Peter
Hagedorn-Rasmussen og forklarer, at robuste mennesker
blandt andet er gode til at acceptere situationer, som de er.

Det er i tiden mere og mere almindeligt, at arbejdsgivere søger
robuste medarbejdere.
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Peter Hagedorn-Rasmussen fortæller, at når der ikke er så mange
penge i den offentlige sektor, og det er svært at klare kerneopgaverne, og der samtidig ofte er politikere, som påpeger, hvor godt
det hele burde være, så påvirker det lederne til at finde robuste
medarbejdere, som måske lettere accepterer, at arbejdsrutiner,
for eksempel bemanding, er ude af trit med opgaverne.

På organisationsplan, for eksempel i forhold til arbejdspladser, handler robusthed meget om, at en arbejdsplads
kan gennemføre omorganiseringer, når det er nødvendigt.
Når der sker noget som eksempelvis udfordrer en arbejdsplads i forhold til at løse dens kerneopgaver, så er arbejdspladsen robust, hvis den har skabt rammerne for, at
den løbende kan indarbejde forandringerne, gennemføre
læringsprocesser og omstille sig, så den stadig kan løse opgaverne, forklarer Peter Hagedorn-Rasmussen.

Søger de robuste

Det er i tiden mere og mere almindeligt, at arbejdsgivere søger robuste medarbejdere, og det hænger ofte sammen med,
at der mangler ressourcer og samtidig bliver stillet høje krav.
Når der ikke er så mange penge i den offentlige sektor, og
det er svært at klare kerneopgaverne, og der samtidig ofte
er politikere, som påpeger, hvor godt det hele burde være,
så påvirker det lederne til at finde robuste medarbejdere,
som måske lettere accepterer, at arbejdsrutiner, for eksempel bemanding, er ude af trit med opgaverne, mener Peter
Hagedorn-Rasmussen.
Han nævner det såkaldte trafiklys som et eksempel på,
hvordan arbejdspladser forsøger at indrette sig på situationer, hvor der er få ressourcer. Her kører arbejdspladserne
med et grønt, gult og rødt beredskab og prioriterer opgaverne hårdere og hårdere jo færre, der er på arbejde.
- Det kan være en nødvendighed for at skabe et rimeligt
psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder kan gå
hjem med god samvittighed, fordi det bliver markeret, hvad
der kan løses med de ressourcer, der aktuelt er. Men det bliLektor Peter HagedornRasmussen fra Roskilde
Universitet har i flere år
forsket i psykisk arbejdsmiljø
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ver et problem, hvis det bliver mere normalt at arbejde i en
gul eller endda rød tilstand, siger Peter Hagedorn-Rasmussen.
Han vurderer, at arbejdsgivernes voksende fokus på robusthed kan indebære en risiko for, at kerneopgaverne bliver
løst dårligere.
- Det kan ske, hvis et krav om robusthed betyder, at medarbejderne over tid bliver mere kyniske og ligeglade i forhold
til deres arbejde. Det kan for eksempel ske, hvis arbejdspladsen kører i det røde og gule felt i længere tid. Så må medarbejderne løbende acceptere en ringere kerneopgave, og det
gør dem kyniske, siger Peter Hagedorn-Ramussen.
Organisationsforskeren mener dog ikke, at robusthed
nødvendigvis fører til kynisme og opgivenhed på en arbejdsplads, hvor ressourcerne er små. For eksempel kan en robust
person godt først håndtere en akut krise og derefter argumentere for, at der er brug for flere ressourcer, så man undgår en tilsvarende situation i fremtiden.
Alligevel vurderer Peter Hagedorn-Ramussen, at mere følsomme eller sårbare personlighedstyper kan være med til, at
gøre en arbejdsplads mere robust i forhold til at løse sine opgaver. Det forudsætter dog, at organisationen skaber rammerne for, at der er plads til mangfoldighed og forskellighed.
Sårbare er ofte mennesker, som først opdager, hvis en
organisation ikke udfører sine kerneopgaver ordenligt. Så
de informationer kan en organisation lettere komme til at
mangle, hvis den kun har robuste mennesker ansat, og så får
organisationen sværere ved at omstille sig, mener han.

Fagbevægelsen og robusthed

Arbejdsgivernes fokus på robusthed har betydet, at FOA
også er begyndt at forholde sig til emnet, som forbundets
hovedbestyrelse diskuterede i april.
Peter Hagedorn-Ramussen mener, at fagbevægelsen i
udgangspunktet kan forholde sig til arbejdsgivernes robusthedsfokus på to måder. Den ene måde er at kritisere og afvise
alle arbejdsgiverkrav om, at medarbejderne på en eller anden
måde skal være tilstrækkeligt tykhudede til at klare deres job
og i stedet pege på, at arbejdsforholdene skal være i orden.
Og den tilgang synes jeg er helt legitim for en faglig organisation, siger han.
En anden måde kunne være, at fagbevægelsen pegede på
organisatorisk robusthed som et alternativ til arbejdsgiveres
fokus på medarbejdernes individuelle robusthed.
Det giver så en mulighed for, at fagbevægelsen for eksempel kan pege på, hvordan en efteruddannelsesindsats kan
øge omstillingsevnen og dermed robusthed på en arbejdsplads. Og på hvordan forskellige personlighedstyper på forskellige måder kan medvirke til at styrke den organisatoriske
robusthed, siger Peter Hagedorn-Ramussen.


Ekstraordinær
generalforsamling
i FOA Århus
1. september 2016, kl. 18.00
FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
i mødesalen
Tidsplan
Kl. 17-18 Indtjekning og spisning
Kl. 18
Afdelingens ekstraordinære generalforsamling
Herefter Ekstraordinært sektorårsmøde i Pædagogisk Sektor
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Valg af afdelingsformand, valget er for resten af valgperioden, som løber til den ordinære
generalforsamling i 2019.
Inge Jensen Pedersen, afdelingens nuværende næstformand, opstiller.
5. Valg af afdelingsnæstformand, valget er for resten af valgperioden, som løber til den ordinære
generalforsamling i 2017 (valget foretages kun såfremt Inge Jensen Pedersen bliver valgt til
afdelingsformand).
Mette Fuglsig Schjødt, sektorformand i Pædagogisk Sektor, opstiller.
6. Eventuelt
7. Afslutning
Kandidatforslag
Kandidatforslag til pkt. 4 Valg af afdelingsformand og pkt. 5 Valg af afdelingsnæstformand skal
være afdelingen i hænde senest 2. august 2016.
Når kandidatforslag er kendt, bliver dette offentliggjort på afdelingens hjemmeside
www.foa-aarhus.dk og via afdelingens elektroniske nyhedsbrev.
Såfremt der er flere kandidater og dermed kampvalg, vil kandidaterne få lejlighed til at præsentere
sig selv. Denne præsentation lægges på hjemmesiden og sendes til afdelingens medlemmer pr. brev.
Brevafstemning
Brevafstemning om pkt. 4 Valg af afdelingsformand og pkt. 5 Valg af afdelingsnæstformand kan ske
i afdelingens åbningstid i perioden fra den 24. august til og med den 1. september kl. 16.00.
Tilmelding
Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66,
på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn,
senest den 29. august 2016.
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Ekstraordinært
sektorårsmøde
i Pædagogisk Sektor
1. september 2016

FOA Århus (mødesalen), Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Årsmødet afholdes i umiddelbar forlængelse af afdelingens ekstraordinære generalforsamling og afholdes kun,
såfremt sektorformand Mette Fuglsig Schjødt er valgt som afdelingsnæstformand.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Valg af sektorformand, valget er for resten af valgperioden, som løber til det ordinære sektorårsmøde i 2019.
Helle Elmstrøm Jensen, sektornæstformand, dagplejer, opstiller.
Jack Hougaard Kristensen, FTR for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, opstiller.
5. Valg af sektornæstformand, valget er for resten af valgperioden, som løber til det ordinære sektorårsmøde i
2017 (valget foretages kun såfremt Helle Elmstrøm Jensen bliver valgt som sektorformand).
6. Eventuelt
7. Afslutning
Kandidatforslag
Kandidatforslag til pkt. 4 Valg af sektorformand, skal være afdelingen i hænde senest 2. august 2016.
Når kandidatforslag er kendt, bliver dette offentliggjort på afdelingens hjemmeside www.foa-aarhus.dk og
via afdelingens elektroniske nyhedsbrev.
Da der er flere kandidater og dermed kampvalg, vil kandidaterne få lejlighed til at præsentere sig selv.
Denne præsentation lægges på hjemmesiden og sendes til alle sektorens medlemmer pr. brev.
Kandidatforslag til pkt. 5 Valg af sektornæstformand fremsættes på årsmødet.
Brevafstemning
Brevafstemning om pkt. 4 Valg af sektorformand kan ske i afdelingens åbningstid i perioden fra den 24. august
til og med den 1. september kl. 16.00.
Tilmelding
Tilmelding til ekstraordinært årsmøde kan ske på flere måder, enten på telefon 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk
eller på FOAs hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn, senest den 29. august 2016.

Varsling af ordinære sektorårsmøder 2016
Pædagogisk Sektor og Kost- og servicesektoren holder
årsmøde d. 25. oktober.
Social- og sundhedssektoren og Teknik- og service
sektoren holder årsmøde d. 27. oktober.
Dagsorden i henhold til lovene:
• Godkendelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning/fremtidig virksomhed
• Indkomne forslag
• Valg
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Indsendelse af forslag til behandling på årsmøderne skal
være afdelingen i hænde senest den 25. september til
årsmøderne i Pædagogisk Sektor og Kost- og servicesektoren og den 27. september til årsmøderne i Socialog sundhedssektoren og Teknik- og servicesektoren.
Næste blad udkommer omkring den 6. oktober, hvor de
endelige dagsordener og tilmeldingsfrister oplyses.

BLIVER DU HOLDT UDENFOR?

Se hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk

Så gør som
din kollega
– læs og se
FOA Århus
medier

Læs »Fagbladet FOA
Århus« – kommer
med posten

Få nyhedsbrev
på mail

Se WEB-TV på
www.foa-aarhus.dk

Har vi din mail-adresse?

For at få FOA Århus nyhedsbrev – og andre vigtige informationer
fra din fagforening – skal vi kende din mail-adresse.
Vi mangler mail-adresser på rigtig mange medlemmer.
Du kan oplyse eller ændre din mail-adresse her:
www.foa-aarhus.dk/persondata

Århus

FOA Århus · Christian X’s Vej 56-58 · 8260 Viby J · Tlf. 89 36 66 66 · aarhus@foa.dk
· www.foa-aarhus.dk
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Marselisløbet
- flyttet til lørdag
Deltag i Marselisløbet lørdag 27. august
Det er OK at være aktiv i et fællesskab

Ta’ din FOA-kollega med til Tangkrogen til en hyggelig dag
med løb eller gang. FOA Århus sørger for hygge og forplejning sammen med LO Århus og FTF i et fælles telt. Efter
løbet er der pølser samt øl/vand i LO/FTF teltet.
Tilmelding og gebyr:
Du skal selv sørge for tilmelding til løbet.
Du kan få 75 kr. af gebyret refunderet ved henvendelse til
FOA Århus mod forevisning af kvittering.

Ta’ med FOA Århus
i Tivoli Friheden
FOA Århus og Tivoli Friheden inviterer dig og din
familie til en dag fuld af oplevelser.
Med kuponen nederst kan du spare penge på
Entré og Turbånd til en valgfri dag.



Kuponen afleveres ved indgangen
Gyldigsperiode: 23. juni til 23. oktober 2016,
dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00.

RABATKUPON – FOA Århus

Priser pr. person
Entre & turbånd (barn u. 90 cm)..............  0 kr.
Entre (over 90 cm)........................................ 60 kr.
Turbånd (over 90 cm)...................................100 kr.
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.
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Løbe T-shirt:
FOA-medlemmer, der deltager i Marselisløbet
kan få en lækker løbe T-shirt med OK-logoet.
Mail til aarhusuddannelse@foa.dk – og angiv
størrelse på T-shirt samt navn og cpr-nr. –
senest d. 15. august.
T-shirten kan afhentes i teltet om lørdagen inden løbet.
Spørgsmål:
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Lotte Holbech Knudsen på tlf. 8936 6666.
Gratis adgang til koncert:
Med dit løbsnummer følger en fribillet til en valgfri
FED FREDAG koncert i Tivoli Friheden. Jo før du tilmelder dig
løbet – jo flere koncerter har du at vælge imellem.

Juletræsfest for alle medlemmer

Årets juletræsfest holdes søndag 4. december 2016
kl. 10.00-12.30 hos Århus Firma Sport,
Paludan Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N.
Læs mere i bladet i oktober og på hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk.

MEDLEMSARRANGEMENTER • EFTERÅR 2016
Velkommen til et aktivt
efterår 2016
På de næste sider finder du en række af afdelingens aktiviteter for andet halvår 2016.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Vi fortsætter med »IT café«, hvor du kan komme og få
vejledning, hvis din PC, tablet eller mobil driller.
Herudover kan vi tilbyde foredrag med Jason Watt, en aften om børn og ordblindhed, en biograftur og meget andet.

Hvordan opdages ordblindhed hos børn?

Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingskuponen på side 17
her i bladet eller på hjemmesiden.
Arrangementerne er KUN for medlemmer af FOA Århus,
medmindre andet er angivet under det enkelte arrangement.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
FOA Århus
Vær opmærksom på, at du først er optaget på
et arrangement, når du har fået besked fra FOA
Århus ca. 14 dage før arrangementet.

Rundvisning på Dokk1

Kom med på en guidet rundtur på Dokk1, som er det nye
centrale bibliotek og Borgerservice på havnen i Aarhus.
På Dokk1 kan man få mange oplevelser, såvel som ro, indlevelse og fordybelse. Der findes café, legepladser, aktivitetsog forvandlingsrum, foreningsliv, projektrum og ikke mindst
uformelle opholdssteder.
Tid og sted: Torsdag d. 29. september 2016 kl. 17.00 på Dokk1
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 20  Tilmeldingsfrist: Fredag d. 9. september
Der er plads til max 40 personer. Rundvisningen vil foregå i 2
grupper alt efter antal deltagere.

•

FOA Århus og Netværkslokomotivet inviterer forældre til
ordblinde børn til en temaaften, hvor der vil være oplæg ved
Mikael Højbjerg og Thomas Mose, som for flere år siden har
erklæret krig mod ordblindhed. De er prisbelønnede
udviklere af undervisningsmaterialer til børn, unge og
voksne med ordblindhed.
De kan også fortælle om, hvilken træning barnet skal have.
Hjælpen er i lommen – brug din smartphone!
Christian Bock er stærk ordblind og kan ikke undvære sin
smartphone. Han fortæller om de forskellige apps og hjælpemidler han bruger for, at gøre sin hverdag nemmere. Christian kommer nærmere ind på, hvordan du motiverer dit barn
til at bruge IT-hjælpemidler som f.eks. smartphone, tablet og
programmerne i IT-rygsækken.
Læs evt. mere på www.netværkslokomotivet.dk
Man er velkommen til at tage en ledsager med
(ved tilmelding skriver du ”+ 1”).
Tid og sted:
Mandag d. 19. september 2016 kl. 18.30-21.30 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 19  Tilmeldingsfrist: Fredag d. 2. september
Der er plads til max 100 deltagere – Tilmelding foregår efter
»først til mølle-princippet«.

•
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Førstehjælpskursus for medlemmer
af FOA Århus
FOA Århus tilbyder i samarbejde med
Dansk Folkehjælp et gratis kursus i
»Medborgerførstehjælp«
Tid og sted:
Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 8.30-16.00
Kurserne afholdes i FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, Viby J
Der er plads til 16 deltagere pr. kursus.

»Vindermentalitet og vilje«
Foredrag med Jason Watt, dansk racerkører

Jason Watts foredrag bygger på hans personlige fortælling
som privatperson og sportsmand, før og efter den ulykke, der
med ét ændrede hans professionelle karriere som racerkører.
Foredragets nøgleord er motivation, vilje og dét at sætte sig mål
og fighte for at nå dem. Hans foredrag er på én gang motiverende, underholdende og sætter gang i tilhørernes refleksioner.
Tid og sted:
Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 19.00- ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 21  Tilmeldingsfrist: Mandag d. 26. september
Der er plads til max 150 deltagere – Tilmelding foregår efter
»først til mølle-princippet«.

•

Bliv klogere på din efterløn!

Kom og få en gennemgang af reglerne på efterlønsområdet
uanset om du er omfattet af de gamle regler eller af de nye
regler, som trådte i kraft 1. januar 2012.
Reglerne er komplicerede og forskellige alt efter hvilket
årstal, man er født i.
Eksempelvis:
• Hvornår kan jeg gå på efterløn og folkepension?
• Hvor meget af din pension skal trækkes fra din efterløn?
• Hvor meget kan jeg få i skattefri præmie?
• Hvad er et seniorjob – og er jeg berettiget til det?
• Og meget andet.
Ønsker du en konkret gennemgang af dine efterlønsmuligheder, bedes du kontakte A-kassen for en personlig samtale.
Oplægsholder: Merete Bitsch fra FOAs a-kasse
Tid og sted:
Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 19.00-(21.00) i FOA Århus.
Kursusnr.: A 22  Tilmeldingsfrist: Mandag d. 26. september

•
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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 bevidstheds
påvirkning, 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 i
vores kantine, 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 gennemførsel
– til dette skal vi bruge din mailadresse.
Tilmeldingfrist:
Senest d. 23. september og kan ske pr. mail til
aarhusuddannelse@foa.dk eller ved at ringe på
tlf. 8936 6666. Oplys dit cpr.nr., navn, din mailadresse og
»Førstehjælpskursus 31. oktober« ved tilmelding.
Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse
pr. brev.

FOA Cinema i Øst for Paradis:
Se filmen »Trash«

Både voksne og børn i den vakkelvorne slumby uden
for Rio lever af at grave sig gennem mængderne af
skrald, der bliver dumpet på lossepladsen. Som regel
kun lige til dagen og vejen. Så da Rafael finder en fyldt
tegnebog, føler han, at hans lykke er gjort. Pengene
bliver hurtigt omsat til mad for ham selv og hans ven
Gardo. Men da politiet pludselig invaderer lossepladsen i søgen efter netop denne tegnebog, bliver de klar
over, at den har en større værdi.
Foto: Ole Hein Pedersen

Kom med på omvisning på ARoS

Tag med på en spændende omvisning, hvor omviserne
udvælger spændende værker fra ARoS’ faste samling og fra
særudstillingen ’Joana Vasconcelos soloudstilling’. Vi kommer vidt omkring, både i tid, medier og genrer.
Tid og sted:
Onsdag d. 9. november 2016 kl. 19.00-20.30 hos ARoS.
Mødested og mødetid oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 24
 Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 19. oktober
Der er plads til max 50 personer. Rundvisningen vil foregå i
2 grupper alt efter antal deltagere.

•

FOA Kor

Koret starter op igen onsdag 7. september 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.
OBS! Tidligere deltagere skal tilmelde sig igen
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 25  Tilmeldingsfrist: Fredag d. 2. september

•

Sammen med den udstødte Rato begynder de at udforske tegnebogens historie og finder med hjælp fra
den katolske pater og hans amerikanske assistent et
spor, der afslører til korruption og magtmisbrug i politiet og højt op i samfundets top. Der er store penge på
spil – og drengenes liv.
Stephen Daldry har instrueret ”Trash” efter Andy
Mulligans roman, der viser den sociale ulighed og
den korruption, der gennemsyrer det brasilianske
samfund. De tre drenge, der allerede er hædret af det
barske liv på samfundets bund og vælger at trodse
overmagten, spilles af Rickson Tevez, Eduardo Luis
og Gabriel Weinstein, mens Martin Sheen og Rooney
Mara ses som pateren og hans assistent.
Premieredato:
4. december 2014
Man er velkommen til at
tage en ledsager med
(ved tilmelding skriver du ”+ 1”).

Tid og sted:
Torsdag d. 24. november 2016 kl. 19.30
i biografen Øst for Paradis
Kursusnr.: A 23
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 7. november
Tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.
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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 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.
Kursustype
5 aftener

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
A 28
19. & 20. & 26. Kl. 17.30-20.30
& 27. september
samt 3. oktober
2016

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 aftener

Periode
4. & 10. & 11.
oktober 2016

Tidspunkt
Kursusnr.
Kl. 17.30-20.30
A 26

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
Kursusindhold 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
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• Samle dine billeder ét sted
• Gem i skyen med OneDrive
• Den nye søgefunktion
Medbring din egen bærbare computer med Windows 10
For at få mest ud af kurset skal du medbringe din egen bærbare computer med Windows 10. Er dette ikke muligt, kan du
godt deltage alligevel og få en introduktion til Windows 10,
men uden mulighed for selv at udforske det nye styresystem.
Kursustype
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
1 aften
24. oktober 2016 Kl. 17.30-20.30
A 30

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

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
A 27
31. oktober & Kl. 08.30-11.30
1. & 14. & 15.
november 2016

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.
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
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
1 aften
7. november 2016 Kl. 17.30-20.30
A 31

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 kl. 10-12 den første onsdag i måneden. IT-caféen start op 3. august og løber frem til 7. december.

Lav din egen fotobog

Du kender sikkert de flotte fotobøger med billeder fra ferien,
familiefesten eller brylluppet, hvor du fastholder minderne
og de skønneste øjeblikke i dit liv.
På dette kursus lærer du at lave en fotobog i flot kvalitet,
hvor du vælger dit eget design og indsætter billeder og tekst.
Du får mulighed for at udforske mulighederne og værktøjerne, men du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil slutte med
at få fotobogen trykt (for egen regning). Du kan også vælge
at arbejde videre med fotobogen, når kurset er slut.
Vigtigt: Medbring dine egne billeder. Hvad enten du har dem
på kamera, mobil, CD eller USB-stik. Husk eventuelle kabler.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af pc’en.
Kursustype
2 dags kursus

Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
28. & 29
Kl. 08.30-11.30
A 29
november 2016

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.

KLUBARRANGEMENTER
MA-REN
The-hygge hos Perch’s Thehandel
Volden 3, Århus C
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 15.00

Deltagerpris: 50 kr. pr. person, som indbetales til konto 1551
365512571. Husk at skrive navn i bankoverførslen.
Tilmelding er først gældende, når der er sendt en mail med
navn, telefonnr. og cpr.nr. til momsemor1@stofanet.dk og
når pengene er betalt.
Tilmeldingsfrist: 3. oktober 2016, kl. 12.00

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

Hyggedag med sang

Tid: Torsdag den 4. august kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 1. august

Udflugt

Vi skal en tur til Gudenåen. Der bliver en sejltur fra Silkeborg
til Himmelbjerget, derefter til Gl. Ry Kro, hvor vi får en 2-retters
menu. Derefter til Ejer Baunehøj. Turen går videre til Den
Genfundne Bro, hvor der vil være kaffe og kage.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.45.
Prisen for dette er ved 40 deltagere 490,00 kr.
I er velkomne til at tage ægtefælle, venner og bekendte med.
Tid: Torsdag den 18. august
Sted: Spektrum - afgang kl. 8.30
Tilmelding: Senest den 11. august

Foredrag med forstander Ole Lauth

Forstander Ole Lauth fra Egmont Højskolen kommer og fortæller. Hvad han vil fortælle er hans valg.
Tid: Torsdag den 1. september kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 29. august

Foredrag med Hans og Inger Rasmussen
Vi får igen besøg af Hans og Inger Rasmussen fra Saxild.
De vil fortsætte med at fortælle om deres rejseoplevelser.
Tid: Torsdag den 15. september kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 12. september

Væksthusene i Århus

Vi mødes ved Spektrum og kører sammen til Århus.
Afgang kl. 12.15.
Besøget er gratis (klubben betaler).
Vi kan købe kaffe på stedet.
Tid: Torsdag den 29. september
Tilmelding: Senest den 15. september
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FOA Århus Seniorklub
Tilmelding til klubarrangementer (på grund af forplejning)
skal ske senest en uge før arrangementet på tlf. 60 16 08 07
eller på klubbens hjemmeside www.foa-aarhus-seniorklub.dk.

Foredrag »Dåsetomater og handicap«
v. Morten Lund

Foredraget bygger på 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
Tid: Tirsdag den 6. september kl. 13.30
Pris: 30 kr.

Store mænd i dansk pops guldalder
1950-1970

Et syng-med foredrag baseret på en vifte af udødelige klassikere, fra nogle af dansk populærmusiks mandlige sværvægtere fra dansk pops guldalder 1950-1970. Det er kunstnere som John Mogensen, P.H., Four Jacks, Gustav Winkler,
Bamse, Cæsar og Kim Larsen. Det hele krydres med anekdoter og assorterede løgnehistorier.
Tid: Tirsdag den 20. september kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.

Foredrag og fællessang v. Flemming
Knudsen

Flemming vil fortælle om sit spændende liv både som
privatperson og som politiker og krydre med fællessang.
Tid: Tirsdag den 4. oktober kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.

ARBEJDSPLADSJUBILÆER
25 års arbejdspladsjubilæum
1. marts 2016:

Jørgen Schultz, erhvervsuddannet
serviceassistent, AUH Midtbyen
7. marts 2016: Lone Petersen, social- og sundhedshjælper,
Vejlby-Risskov
13. marts 2016: Hanne Schrøder, husassistent
Risskov Skole
28. april 2016:
Lotte Frigaard, social- og sundhedshjælper,
Område Vest Søholm
1. maj 2016:
Lone Henriksen Sølvsten, social- og sundhedsassistent, Syd Tranbjerg
15. maj 2016:
Lisbeth Clemmensen, dagplejepædagog,
BU Personaleafdelingen
7. juli 2016:
Vibeke Mørch Jensen, social-og sundheds
assistent, Område Christiansbjerg

40 års arbejdspladsjubilæum
1. marts 2016:
1. marts 2016:
1. marts 2016:

Anni Møller Holm, social- sundheds
assistent, AUH Skejby
Else Marie Frahm-Jensen, socialog sundhedsassistent, AUH Midtbyen
Bente Ramskov, social- og sundheds
assistent, AUH Midtbyen

1. marts 2016:

Britta Melchior Melchior Meilstrup, 		
social- og sundhedsassistent,
AUH Midtbyen
15. marts 2016: Vibeke Vedel Bang, sygehjælper,
AUH Midtbyen
15. april 2016: Jytte Høgholm, social- og sundheds
assistent, Forsorgshjemmet Østervang
1. maj 2016:
Kim Solberg, social- og sundhedsassistent,
AUH Risskov
10. maj 2016: Ulla Baunhøj Christiansen, husassistent,
Område Nord

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

Afskedsreception
for Kirsten Normann Andersen
Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand i FOA
Århus skal i Folketinget og forlader derfor FOA Århus.
I den anledning inviterer FOA Århus til afskedsreception
fredag den 9. september kl. 14-16.30
i mødesalen på 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 Kirsten.
Venlig hilsen
Århus

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

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
* 31. august, 21. september, 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:
25 15 53 60
FOA på Samsø
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbningstid: Hold øje med opslag på kontoret og
hjemmesiden, da åbningstiderne ændres i forhold til
ændrede færgetider.
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 tlf.tider, se ovenfor
Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand Lars Jensen • Tlf. 51 57 60 02
e-mail: laje@aarhus.dk
Fagklubben for pædagogiske assistenter og
pædagogmedhjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 99
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
www.pm-fagklub.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-18.00
Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 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
e-mail: lafr@aarhus.dk

Udgiveradresseret
maskinel magasinpost
id-nr. 42501

Træffetid på SOSU Aarhus
Hedeager 33
8200 Århus N
1. og 3. torsdag i hver måned kl. 10.30-12.30
FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 78 47 10 41
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.
Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: henn@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale
Social- og Sundhedsassistentklubben
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelsesmøde
Klubformand Annie Schacht, tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 26
e-mail: vihj@foa.dk
Klubben MA-REN
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91,
e-mail: bi@privat.dk
Næstformand: Hanne Rasmussen, tlf. 51 78 48 94,
e-mail: hannepalle@stofanet.dk
FOA Århus Seniorklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Kirsten Lind, tlf. 60 16 08 07
www.foa.aarhus.seniorklub.dk
e-mail: kirsten-lind@outlook.dk
FOA efterløns- og pensionistklub, Odder
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Rita Pedersen, tlf. 23 69 66 30
e-mail: rita.ove.pedersen@gmail.com

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

