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De mange konkurser viser, at priskonkurrencen fører til så 
lave bud, at firmaerne ikke kan overleve.

Konkurrence mindsker fleksibiliteten 
Men også mange andre steder forringer udbud og udlicite-
ringer den service, som borgerne modtager. Et eksempel er, 
at Region Midtjylland har besluttet at genudbyde rengørin-
gen på den del af Aarhus Universitetshospital, som det gam-
le Skejby Sygehus udgør.

På resten af Aarhus Universitetshospital vil det være service-
assistenter, der står for rengøringen, og det sikrer fleksibilitet og 
effektivitet på hospitalet. Serviceassistenterne udfører nemlig 
også mange andre opgaver som for eksempel oprydning, pa-
tient- og varetransport samt anretning og servering af mad.

Når et udbud piller en enkelt arbejdsfunktion ud, så mindsker 
det fleksibiliteten og effektiviteten, og det bliver arbejdsopga-
verne og arbejdsdelingen, der kommer i centrum og ikke patien-
terne. 

Hvis en patient for eksempel beder en rengøringsassistent 
om et glas vand, så skal rengøringsassistenten bede patienten 
om at tilkalde en anden medarbejder. Eller vel egentlig ignorere 
patienten, da rengøringsassistentens firma jo ikke får penge for 
patientkontakt, og derfor har rengøringsassistenten ikke tid til 
at tale med en patient.

Det samlede serviceassistentområde er for komplekst til ud-
bud, fordi der er så mange forskellige arbejdsopgaver, hvoraf 
nogle også er akutte, og det er trist, at regionspolitikerne så pil-
ler nogle rengøringsopgaver ud og udbyder dem.

Politikerne både lokalt og på landsplan bør slå sig ned i den 
samme virkelighed som os andre og forstå, at den offentlige 
sektor altid har mindst tre fordele, når den selv løser en opgave 
og ikke udbyder opgaven til et privat firma: Den offentlige sek-
tor sparer ressourcer til den bureaukratiske udliciteringsproces. 
Den skal ikke også give et overskud til en ejer. Og den går ikke 
konkurs.   

Virkelighedsfjerne 
politikere
Nogle politikere befinder sig i en hel anden virkelighed end de 
fleste andre. Et eksempel er Liberal Alliances økonomi- og in-
denrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, som i foråret erklæ-
rede, at nu skulle kommunerne udbyde for 75 milliarder kr. til 
private firmaer. Mens private hjemmehjælpsfirmaer krakkede 
om ørerne på ham, og usikkerheden ramte mange ældre, ja 
da forklarede Simon Emil Ammitzbøll os alle, at konkurrence-
udsættelse sikrer ”den bedste service til prisen." 

Ministerens prisfokus forklarer en del for de mange ældre, 
som fra den ene dag til den anden har mistet deres hjælp til de 
vigtigste ting i hverdagen. For hvis prisen nu er tilstrækkeligt 
lav, så kan ”den bedste service til prisen” pludseligt forsvinde. I 
Århus skete det senest i maj, hvor byens største private hjem-
mehjælpsfirma Hjemmehjælpen Århus ApS gik konkurs. Det var 
konkurs nr. 41 på landsplan, siden folketinget i 2013 ændrede 
reglerne for, hvordan kommunerne kan udbyde opgaven med 
at levere privat hjemmehjælp. Og Hjemmehjælpen Århus ApS’ 
konkurs var byens anden på mindre end et år; de to konkurser 
har berørt knap to tusinde ældre. 
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afdelingsformand

Mens private hjemmehjælpsfirmaer krak-
kede om ørerne på ham, og usikkerheden 
ramte mange ældre, ja da for klarede 
Simon Emil Ammitzbøll os alle, at 
konkurrence-udsættelse sikrer “den 
bedste service til prisen.”
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Mere i løn og mere tryghed

    Af: Anders Schou
Medlemsmøder på arbejdspladserne diskuterer i denne tid 
kravene til næste års overenskomstforhandlinger. 

Inden medlemsmøderne har FOA Århus politiske ledelse 
og afdelingsbestyrelse diskuteret situationen, ligesom over-
enskomstforhandlingerne var emnet på et stormøde for 
fagforeningens tillidsrepræsentanter. Meldingerne herfra 
fungerer derfor som et udgangspunkt for medlemsmøderne.

En af de klare meldinger er, at FOAs medlemmer har et 
lønefterslæb og fortjener markante lønstigninger ved over-
enskomstforhandlingerne i 2018. 

I gennemsnit steg de kommunalt ansattes løn med knap 
3000 kr. pr. måned fra 2011 til 2016, men pengene er me-
get ulige fordelt. Mens FOA-faggrupper som for eksempel 
pædagogmedhjælpere og social- og sundhedspersonale har 
haft lønstigninger på mellem 2000 og 2500 kr. pr. måned, så 
er forvaltningschefer og tekniske chefer i gennemsnit steget 
med næsten 8800 kr.

Mod stress og nedslidning
En anden klar melding er, at overenskomsterne fremover 
skal skabe større tryghed og beskytte medlemmerne bedre 
mod stress og nedslidning. 

For eksempel skal arbejdstidsreglerne give en bedre be-
skyttelse mod, at arbejdsgiverne ændrer arbejdstiden, for 
det øger stress og nedslidning, når folk ikke ved, hvornår de 
har fri. Et andet eksempel er, at overenskomsternes opsigel-
sesvarsler skal være længere, for det stresser, at folk med 
kort varsel kan ryge på dagpenge, der kun varer i to år. Og 
fyringsfrygten kan øge nedslidningen, hvis den betyder, at 
folk finder sig i et dårligt arbejdsmiljø.

Krav klar til efteråret
Medlemsmøderne på arbejdspladserne kører frem til be-
gyndelsen af september, hvor tillidsrepræsentanterne mø-
des til et nyt stormøde, der samler op på medlemsmøderne. 
Senere samme måned diskuterer afdelingsbestyrelsen så 
overenskomstkravene og beslutter her endeligt, hvilke krav 
FOA Århus 30. september sender over til forbundet i Køben-
havn.

Sidst i februar 2018 er overenskomstforhandlingerne mel-
lem FOA og arbejdsgiverne i gang, og FOA Århus holder så 
endnu et stormøde for tillidsrepræsentanterne. Her bliver de 
orienteret om, hvor langt forhandlerne er nået, og hvordan 
billedet tegner sig. 

Op til næste års overenskomstforhandlinger har diskussionerne i FOA Århus ledelse og blandt 
tillidsrepræsentanter haft fokus på løn og mere trygge arbejdsforhold

Overenskomst 2018



    Af: Anders Schou 
I foråret 2018 står det klar om overenskomstforhandlin-
gerne ender med forlig eller konflikt. Men det er allerede nu 
i hverdagen, at grundlaget for en god overenskomst bliver 
lagt. Det mener FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen 
og næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

- Det er vigtigt, at folk bruger de rettigheder, som de alle-
rede har. For ellers kan det virke formålsløst at slås for flere 
rettigheder, forklarer Inge Jensen Pedersen.

Det kan handle om at stå fast på varslingsreglerne for ar-
bejdstidsændringer, overarbejdsbetaling, regler for brug af 
egen bil og meget andet. Det er også vigtigt, fordi arbejds-
giverne skal forstå, at FOAs medlemmer tager sig selv og 
deres fagforening seriøst.

- Hvis de lokale ledere sender beskeder op gennem syste-
met, der fortæller, at FOAs medlemmer ikke tør bruge de-
res rettigheder i hverdagen, så vil arbejdsgiverne tænke, at 
medlemmerne heller ikke vil slås for dem i en overenskomst-
kamp. Og så får vores forhandlere problemer, understreger 
Mette Fuglsig Schjødt.  

Flere håndfaste rettigheder
En større fokus på hverdagens rettigheder er også oplagt, 
fordi næste års overenskomst bør indeholde flere håndfaste 
rettigheder, som ikke er åbne for alle mulige fortolkninger og 
vurderinger. Et eksempel er, at FOAs medlemmer kan få fri 
på barnets første og anden sygedag, hvis det ellers passer 
arbejdspladsen.  

- I stedet skal vi have en rigtig rettighed, så arbejdsplad-
sen skal give fri, hvis FOA-medlemmer har brug for at blive 
hjemme hos et sygt barn, mener Inge Jensen Pedersen.

Næste år overenskomster bør også indeholde kompensa-
tioner for de seneres års reformer, der har skabt utryghed hos 
mange – også blandt FOAs medlemmer. Når politikerne for 
eksempel har gjort dagpengesystemet ringere og fyrer of-
fentligt ansatte, så må FOA kræve længere opsigelsesvarsler. 

- Og den type krav skal vi ikke betale noget for at få op-
fyldt. Fordi kravene blot kompenserer for problemer, som 
vores politiske arbejdsgivere selv har skabt, understreger 
Mette Fuglsig Schjødt. 

Kampen for en bedre 
overenskomst i 2018 

begynder nu
Det er i hverdagen, at arbejdsgiverne skal opleve, at FOA-medlemmerne tager deres egne 

overenskomster alvorligt. Det mener FOA Århus formand og næstformand.
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FOA Århus formand
Inge Jensen Pedersen og
næstformand Mette Fuglsig
Schjødt understreger, det er vigtigt,
at folk bruger de rettigheder, som de
allerede har. For ellers kan det virke
formålsløst at slås for flere rettigheder.
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    Af: Anders Schou 
FOA Århus medlemmer er opdelt i fire sektorer: Social- og 
sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor, Kost- og servicesek-
toren samt Teknik- og servicesektoren. Og overenskomst-
kravene har også været diskuteret i sektorerne.

I FOA Århus Teknik- og servicesektor handler flere over-
enskomstkrav om løn. 

Et af hovedkravene er, at lønstigningerne skal være i kro-
ner og ikke i procenter. 

- Procentvise stigninger øger nemlig lønforskellene, mens 
kronestigninger mindsker uligheden, forklarer sektorens for-
mand, Bente Mikkelsen. 

I den såkaldte holddriftsaftale ønsker sektoren højere 
ulempetillæg for aften og natarbejde, og hvis det krav skal 
opfyldes, så kræver det opbakning fra flere forbund udover 
FOA. Andre forbund som 3F, Blik og Rør samt Metal er nemlig 
også med i aftalen.

Bente Mikkelsen fortæller også, at det er et udbredt krav, at 
lønkronerne skal blive i de forskellige faggrupper, når ansatte 
med lav anciennitet erstatter andre med høj, der går på pension.

Desuden ønsker Teknik- og servicesektoren betalte pauser 
til de, der ikke har det.

- Mange af dem kan forstyrres på deres telefoner, når de 
har pauser, og så bør pauserne selvfølgelig være betalte, me-
ner Bente Mikkelsen.

Fra Pædagogisk Sektor fortæller formand Jack Hougård Kri-
stensen, at der her er et særligt fokus på dagplejernes timeløn. 

- De har jo en arbejdsuge på 48 timer, og det betyder, at 
timelønnen bliver virkelig ussel, forklarer han.

Jack Hougård Kristensen fortæller, at der på pædagog-
medhjælperområdet er et udbredt ønske om, at overens-
komsten skal beskytte medlemmerne bedre mod tidsbe-
grænsede ansættelser.

Han fortæller desuden, at et andet vigtigt krav er, at det 
skal være meget dyrere for arbejdsgiverne at ændre på folks 
arbejdstid.

- Folks fritid er kostbar, så det skal virkelig koste noget at 
inddrage den, og så vil det naturligvis ske sjældnere, siger 
Jack Hougård Kristensen.

Fokus på fritid
I Kost- og servicesektoren er folk også meget optaget af, at 
overenskomsten skal beskytte deres fritid bedre. Det fortæl-
ler sektorens formand Ulla Warming.

Formændene for FOA Århus fire sektorer fortæller her om nogle af de overenskomstkrav,
de vurderer optager sektorerne mest.

Vigtige krav fra sektorerne
På arbejdspladserne skal der frem til begyndelsen af september diskuteres krav til overenskomstforhandlingerne i 2018.
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Varsling af
Sektorårsmøder 2017

7. november holder Kost- og servicesektoren og Teknik- 
og servicesektoren årsmøde

9. november holder Social- og sundhedssektoren og 
Pædagogisk Sektor årsmøde

Dagsorden i henhold til lovene:
• Godkendelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning/fremtidig virksomhed
• Indkomne forslag
• Valg

Indsendelse af forslag til behandling på årsmøderne 
skal være afdelingen i hænde senest 
den 8. oktober til årsmøderne i Kost- og service sektoren 
og Teknik- og servicesektoren og 
den 10. oktober til årsmøderne i Social- og sundheds-
sektoren og Pædagogisk Sektor. 

Næste blad udkommer omkring den 10. oktober, hvor de 
endelige dagsordener og tilmeldingsfrister oplyses.

- Det skal være besværligt for arbejdsgiverne at inddrage 
fridage, siger hun og understreger, at det skal være dyrere at 
ændre i folks vagtplaner.

- Og så har folk et stort fokus på, at de vil have mere i løn, 
ligesom de har det i FOA generelt, fortæller Ulla Warming.

I Social- og sundhedssektoren har folk også et meget stort 
behov for, at det generelt bliver dyrere for arbejdsgiverne at 
ændre i deres ansattes arbejdstid.

- Og hvis arbejdsgiverne inddrager beskyttede fridage og 
dermed bryder overenskomsten, så skal det være meget dy-
rere, mener sektorens formand Jette Ohlsen.

Hun fortæller, at sektoren også har fokus på ulempetillæg-
gene og især på weekendtillægget, som folk synes, at de bør 
have fra fredag klokken 15 til mandag morgen klokken syv. 
I dag får de ansatte weekendtillæg fra fredag klokken 17 til 
søndag klokken 24.  

Sektoren har også et stort ønske om, at pensionsprocen-
ten på ulempetillæggene stiger.

Jette Ohlsen fortæller, at der i sektoren er krav om flere 
rettigheder for deltidsansatte, som bør have en ret til at 
komme på fuld tid.

- Når en medarbejder stopper på en arbejdsplads, så bør 
deltidsansatte tilbydes timerne, forklarer Jette Ohlsen, som 
tilføjer, at også overarbejdsbetaling for deltidsansattes mer-
arbejde er et krav.

Social- og sundhedssektoren er også meget optaget af, at 
de ansatte skal kunne holde deres pauser.

- Det er et vigtigt arbejdsmiljøspørgsmål, understreger 
Jette Ohlsen, som også nævner et krav om, at de ansatte får 
omsorgsdage for børn, der er ældre end syv år.

- Det er svært at forstå, at en 8-årig skulle have mindre 
brug for omsorg end en 7-årig, siger hun 

FOAs medlemmer har et lønefterslæb og fortjener markante løn-
stigninger ved overenskomstforhandlinger i 2018. 
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Følg FOA Århus
på Facebook og YouTube

Giv FOA Århus Facebook-side et “Synes godt om” så 
bliver du opdateret med nyt fra og om din fagforening.

Søg eller find os her:
www.facebook.com/foaaarhus.dk

Abonnér på FOA Århus YouTube- kanal, så får du besked, 
hver gang FOA Århus lægger nye videoer på.
Du kan se både helt nye og lidt ældre videoer.

Søg eller find os her:
www.youtube.com/foaaarhus 

Abonner



8  |  FOA ÅRHUS  |  JUNI 2017

Foredrag med Erik B. Jørgensen
Jægersoldaten Erik B. Jørgensen er kendt fra tv-serien "Korp-
set - gjort af det rette stof" på TV2.
I tv-serien deltog 30 danskere i et kursusforløb, der minder om 
jægerkorpset. Kurset var tilrettelagt af fire tidligere jægersol-
dater, heriblandt foredragsholderen Erik B. Jørgensen, der selv 
har været udsendt tre gange til Irak og en gang til Afghanistan.
Foredragets fokus er rettet mod skabelsen af et unikt sam-
menhold via stærkt samarbejde. Et stærkt sammenhold kom-
mer ikke af sig selv. For at vi mennesker samarbejder bedst, har 
vi brug for nogle fælles værdier og en fælles historie – nogle 
oplevelser til at knytte os sammen. Udgangspunktet for et-
hvert velfungerende samarbejde er den enkelte persons ind-
stilling til samarbejdet. Hvad skal der til for at sikre, at vi altid 
bevæger os mod et styrket samarbejde frem for det modsatte?
I foredraget tager Erik B. Jørgensen udgangspunkt i egne er-
faringer fra bl.a. Jægerkorpset og Sirius Patruljen. Han giver 
sit klare bud på, hvilken personlig indstilling der kræves, for 
at være konstruktiv over for sine kolleger. 

Tid og sted:
Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 19.00- ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 22 • Tilmeldingsfrist: Fredag 15. september
Der er plads til max 150 deltagere – Tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’.

Foredrag med Peter Mygind
FOREDRAG OM MOBNING, OG SOCIAL ANSVARLIGHED
Hvis vi styrker fællesskabet er chancen for at der opstår mob-
ning meget lille. Et foredrag som tager udgangspunkt i at klæde 
unge, forældre, lærere og pædagoger på, til at skabe en større 
bevidsthed om vigtigheden af et godt fællesskab. 
I 7 år har Peter beskæftiget sig med emnet mobning og social 
ansvarlighed. Han har haft Helle Rabøll (mobbeforsker i 17 år på 
Århus universitet) som inspirator og coach igennem alle årene. 
Peter refererer blandt andet til Helle Rabølls interventions 
model som, blev brugt i TV programmerne på DR i 2013 " 
Myginds Mission". Hvad kan vi selv gøre for at få et bedre 
fællesskab? Hvordan kan vi blive bedre til at løse konflikter, 
og se hinandens forskelligheder som en udfordring, fremfor 
en modstand? Hvordan kan vi lære at kommunikere på en 
ikke voldelig måde? Hvordan skaber vi et fællesskab uden, at 
man vogter på hinanden, uden angst, uden ensomhed? 
Et foredrag som kommer fra hjertet og som Peter har holdt 
over 350 gange og vil blive ved med til han bliver 95!
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Peter Mygind 
efter foredraget.

Tid og sted:
Torsdag 2. november 2017 kl. 19.00- ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursusnr.: A 23 • Tilmeldingsfrist: Onsdag 11. oktober
Der er plads til max 150 deltagere – Tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’.

MEDLEMSARRANGEMENTER • ANDET HALVÅR 2017

På de næste sider finder du en række af afdelingens akti-
viteter for andet halvår 2017.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Vi kan tilbyde foredrag med Peter Mygind, Erik B. Jørgen-
sen, byvandringer, biografture og meget andet.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk 
eller bruge tilmeldingskuponen i bladet på side 12.

Arrangementerne er KUN for medlemmer af FOA Århus, 
medmindre andet er angivet under det enkelte arrange-
ment.

God fornøjelse!

Vær opmærksom på, at du først er optaget på et 
arrangement, når du har fået besked pr. mail fra 
FOA Århus ca. 14 dage før arrangementet.

Velkommen til et aktivt efterår 2017
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MEDLEMSARRANGEMENTER • ANDET HALVÅR 2017

Baggårde og byens hemmeligheder
Før i tiden udspillede meget af byens liv sig i baggår-
dene. Det var her folk arbejdede, boede, handlede og 
festede. Gå med på opdagelse i nogle af byens mange 
baggårde. Hør om det liv, der har udspillet sig og om de 
store købmænd, fattige stakler og excentriske idealister. 

Der er plads til max 35 personer – tilmelding foregår ef-
ter ’først til mølle princippet’.

Tid:
Tirsdag 5. september 2017 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted:
Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til 
dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 26 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag 15. august

Åen - vilde vikinger og cool caféer
I det gamle Århus havde åen en central rolle og var 
både havn, energikilde til virksomheder og hele byens 
skraldespand. Siden vikingerne grundlagde Aros, som 
de kaldte byen, i 700-årene, har åen været centrum. På 
denne tur skal vi følge åen og se resterne fra vikingernes 
by. Ved Blegdammen finder du ud af, hvorfor det hedder 
"Mølleparken". Hør også om dengang, hvor man plan-
lagde at flytte åen ud af byen. 

Der er plads til max 35 personer – tilmelding foregår ef-
ter ’først til mølle princippet’.

Tid:
Torsdag 28. september 2017 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted:
Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til 
dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 27 • Tilmeldingsfrist: Mandag 4. september

Besættelsen
Århus blev besat af det nazistiske Tyskland den 9. april 
1940 - ligesom resten af Danmark. Denne byvandring 
handler om livet i Århus i de år, der siden blev kaldt "de 
fem forbandede år".  
Den fortæller også om modstandskampen og dens kon-
sekvenser, om morderiske stikkere og om rædselsnat-
ten, der lagde Guldsmedgade i ruiner. Turen går omkring 
Gestapos hovedkvarter midt i Århus og du kan høre om 
de voldsomme kampe på Bispetorv, der gjorde befriel-
sesdagen til en af de blodigste dage i Århus. 

Der er plads til max 35 personer – tilmelding foregår ef-
ter ’først til mølle princippet’.

Tid:
Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted:
Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til 
dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursusnr.: A 28     •     Tilmeldingsfrist: Onsdag 27. september

Byvandring i det gamle Århus
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’Godless’
Drama 
GODLESS er en lige så hård og brutal 
film som titlen antyder. Bag værket 
står debutanten Ralitza Petrova, og 
det er hendes observation af men-
neskets tilstand i den dybeste bund 
af samfundet, der gør GODLESS til en 
uafrystelig, men utroligt givende op-
levelse.
Det er et konstaterende og næsten dokumentarisk blik ind i 
et postkommunistisk Bulgarien, der huser en række livsskæb-
ner, der aldrig kan vinde kampen mod det liv, de nu engang er 
skænket. En af dem er hovedpersonen Gana, som passer æl-
dre mennesker med demens. Hun burde være glad for sit job, 
men det er ikke nok, for imens hun besøger de ældre, stjæler 
hun og sælger deres id-kort videre på det sorte marked.
Derhjemme tager hun sig af sin arbejdsløse mor, som hun 
knap nok taler med. Hendes forhold til sin kæreste er intet-
sigende – den seksuelle tiltrækningskraft er forsvundet, og 
intimiteten er reduceret til en afhængighed af morfin. Da Gana 
en dag hører den nye patient Yoans musik, hvis Id-kort hun 
har solgt, begynder tingene at falde fra hinanden. En voksende 
empati for den gamle mand vækker Ganas bedøvede livsglæ-
de, og hun er klar til forandring. Men da Yoan bliver anholdt for 
bedrageri, lærer Gana, at det kan koste dyrt at gøre det rigtige.

Man er velkommen til at tage en ledsager 
med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).

Tid og sted:
Torsdag 21. september 2017 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A 29 • Tilmeldingsfrist: Fredag 25. august
Tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’Du forsvinder’
Drama med bl.a. Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas.
En af de største udfordringer vi står 
overfor i de kommende år er, at hjer-
neforskningen vil omskrive vores idé 
om, hvad det vil sige at være men-
neske. Vi bliver simpelthen tvunget 
til at nytænke hvem vi er, hvordan vi 
opfatter verden og hvordan vi døm-
mer vores egne og andres handlinger.
Mia er gift med den succesrige skole-
leder Frederik, som afsløres i at have 

Førstehjælpskursus for medlemmer
af FOA Århus

FOA Århus tilbyder i samarbejde med 
Dansk Folkehjælp et gratis kursus i
»Medborgerførstehjælp«

Tid og sted:
Tirsdag 10. oktober 2017 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.

Om kurset
• 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 undervisningslokalet, hvilket vi håber, du vil deltage i.
Er du i arbejde - skal du aftale frihed med løn fra din ar-
bejdsgiver, da FOA Århus ikke dækker lønrefusion. 
Der udstedes et elektronisk kursusbevis efter gennemførsel 
– til dette skal vi bruge din mailadresse.

Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er senest 8. september og kan ske pr. mail 
aarhusuddannelse@foa.dk  eller ved at ringe på tlf. 8936 6666. 
Oplys dit cpr.nr., navn, din mailadresse og ’Førstehjælpskur-
sus 10. oktober’ ved tilmelding.
Vi skal bruge din mailadresse for at kunne udstede et kursus-
bevis
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begået et alvorligt underslæb. Har han gjort det af egen fri 
vilje eller er han blevet ramt af en personlighedsændring på 
grund af en hjernesvulst?
Mia forsøger desperat at finde ud, hvad der er sket og hvilken 
mand hun egentlig er gift med, og hun vil gøre alt for redde 
sit ægteskab og sin familie. Men hvis Mias tre lykkeligste 
år var sammen med Frederik, mens han var hjerneskadet, 
hvem var hun så gift med før? DU FORSVINDER er en film 
om at miste fodfæste, og sætter fokus på spørgsmålet om vi 
har en fri vilje eller er styret af hjernens kemi.

Man er velkommen til at tage en ledsager 
med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).

Tid og sted:
Mandag 27. november 2017 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursusnr.: A 30 • Tilmeldingsfrist: Mandag 30. oktober
Tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Informationsmøde om efterløn

Er du født i perioden 1. januar 1956 – 31. december 1958? 
Så kom og få en gennemgang af reglerne på efterlønsområ-
det. 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 din egen efterlønsmu-
ligheder, bedes du kontakte A-kassen for en personlig samtale.

Oplægsholder: Merete Dragkilde fra FOAs a-kasse

Tid og sted:
Torsdag 26. oktober 2017 kl. 19.00-(21.00) i FOA Århus.
Kursusnr.: A 31 • Tilmeldingsfrist: Fredag 29. september

FOA Kor
OBS Nyt ’Øvelokale’
Koret starter op igen onsdag 6. september kl. 19.00 – 21.30 
hos Lokalcenter Rosenvang, Vidtskuevej 4, Viby J
Både herre- og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere erfa-
ring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at kon-
takte 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 32 • Tilmeldingsfrist: Tirsdag 5. september.

Marselisløbet
Deltag i Marselisløbet lørdag 26. august
Ta’ din FOA-kollega med til Tangkrogen til en hyggelig dag 
med løb eller gang. 
Bemærk venligst, at LO Århus – herunder FOA Århus ikke har 
et telt på pladsen i år.
Men som FOA Århus medlem, kan du som tidligere få refun-
deret 75 kr. af deltagergebyret.

Tilmelding og refusion af gebyr:
Du skal selv sørge for tilmelding til løbet på
www.1900am.dk/marselislobet 
Du kan få 75 kr. af gebyret refunderet ved henvendelse til 
FOA Århus mod forevisning af kvittering. 
Eller send kvitteringen, dit cpr. nr. og dit konto nr. til
aarhusuddannelse@foa.dk og vi sætter 75 kr. ind på din konto.

Juletræsfest for alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes 
søndag 3. december 2017 kl. 10.00-12.30
hos Århus Firma Sport, Paludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N.
Læs mere i bladet i oktober og på hjemmesiden
www.foa-aarhus.dk.

Jul i Tivoli Friheden
På udvalgte dage i perioden 11. november til 30. december 
2017 kan du komme billigt i Tivoli Friheden. Hold øje med ra-
batkuponen i næste nummer af fagbladet.
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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 Periode Tidspunkt Kursusnr.
5 aftener 11. & 18. & 25. 

september samt 
2. & 9. oktober 

2017 

Kl. 17.30-20.30 A 33

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 ta-
get 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 ef-
ter kurset vil kunne opstille regnskab, budget, lister og dia-
grammer.

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

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
3 aftener 19. & 26.

september 
samt 3. oktober 

2017

Kl. 17.30-20.30 A 34

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 sik-
kert 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 billed-
behandlingsprogram, 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 el-
ler telefon.

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
4 aftener 30. oktober samt 

6. & 13. & 20. 
november 2017 

Kl. 17.30-20.30 A 35

IT KURSER

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:

Du kan tilmeldes aktiviteterne på vores hjemmeside  
www.foa-aarhus.dk under ’Arrangementer’. 
Eller du kan ringe til tlf. 89 36 66 66 eller brug kuponen. 
Husk at oplyse din mail-adresse.
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
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Internet – tips og tricks
Internettet er et fantastisk arbejdsredskab og vidensbank 
og på dette kursus lærer du at bruge de mange muligheder. 
Kurset vil indeholde en masse praktiske øvelser, hvor du skal 
gå på nettet og f.eks. finde billige flyrejser, madopskrifter, og 
hvad der går i biografen næste weekend. 

Kursusindhold bl.a.:
• Lær at søge effektivt på internettet – hvordan finder jeg 

nemmest de informationer, jeg har brug for?
• Opret startsider og gem favoritsider
• Hent og gem billeder og dokumenter fra nettet
• Shoppe på nettet
• Planlæg din ferie på nettet
• Uundværlige hjemmesider
• Sikkerhed på nettet

Forudsætning for deltagelse:
Grundlæggende kendskab til brug af PC.

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
3 dags kursus 31. oktober

samt 7. & 14.
november 2017 

Kl. 8.30-11.30 A 36

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 værktøjer-
ne, 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 dags kursus 21. & 28. 

november 2017 
Kl. 8.30-11.30 A 37

Lær Windows 10 at kende
På dette kursus får du en introduktion til det nye styresy-
stem Windows 10. Vi kigger på, hvad der er nyt og anderle-
des 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 beske-

der
• 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 Periode Tidspunkt Kursusnr.
1 aften 27. november 

2017 
Kl. 17.30-20.30 A 38

Clairvoyance med majselv.dk
Vi får besøg af majselv.dk og hun vil lave clairvoyance i et par 
timer.
Tid: Tirsdag den 3. oktober kl. 18.30
Sted: Privat på Søren Frichs Vej 105, 8230 Åbyhøj
Pris: 100 kr. pr. person og der vil være en let anretning med 
drikkevarer. Tilmelding/betaling: MobilePay til 30 26 26 73 se-
nest 25. september kl. 12.00, husk at skrive navn på betalingen.

Juletur til Ry
På vores juletur i år tager vi ned til Irene i Ry og laver jule-
dekorationer. Derefter er der spisning på Lyng Dal Kro kl. 13.
Tid: Lørdag den 2. december kl. 9.30. 
Sted: Mødested P-pladsen ved Viby Kirke, vi kører samlet i 
private biler
Pris: 250 kr. Tilmelding/betaling: MobilePay til 30 26 26 73 se-
nest 13. november kl. 12.00, husk at skrive navn på betalingen.

KLUBARRANGEMENTER

MA-REN
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FOA Efterløns- og pensionistklub 
Odder

Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Hyggedag med sang
Tid: Torsdag den 10. august 
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 7. august
 

Udflugt
Vi skal en tur til Århus Ø og Mols. Vi kører fra Spektrum kl. 
8.00 og er tilbage kl. 17.00 ca. I er som sædvanlig velkomne 
til at tage ven/venner med.
Turen koster 480 kr. Ved 40 personer.
Tid: Torsdag den 24. august. Tilmelding: Senest den 20. august

Besøg
Næstformand i seniorrådet Svend Erik Jensen (Svenne) kom-
mer og fortæller om seniorrådet.
Tid: Torsdag den 7. september kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 4. september

Underholdning
Kaj Vestergaard kommer og underholder os i 2 x ½ time.
Tid: Torsdag den 21. september kl. 14.00
Sted: Spektrum. Tilmelding: Senest den 18. september

Aftentur
Vi skal en tur til Hørning. Det er en aftentur. Vi kører sammen 
fra Spektrum kl. 16.15. Vi skal til Naturdrogeriet og høre om 
naturlægemidler, kosttilskud og helseprodukter. Rundvisning 
ca. 1 time. Derefter kaffe og brød. Pris 65,00 kr. pr. person.
Tid: Torsdag den 5. oktober kl. 16.15 fra Spektrum
Tilmelding: Senest den 28. september

FOA Århus Seniorklub

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

Rundtur i Dronningens Have
Vi går rundt i haven og fortæller lidt om nogle af skulpturerne. 
Der medbringes kaffe og brød.
Pris: 30 kr. Tid: Tirsdag 5. september kl. 13.30

Rejseforedrag v. Eigil Lyhne
Vi følger i H. C. Andersens fodspor, da han rejste til Rom i for-
året 1833 og opholdt sig der indtil efteråret 1834. Vi møder 
bl.a. Thorvaldsen, den spanske trappe, Forum Romanium, 
Peters Kirken og Fontainen med havguden Aqua Vergina og 
Ocwamos.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 19. september kl. 13.30

Banko
Hyggeligt samvær
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 3. oktober kl. 13.30

Foredrag v. Peter Kvist Jørgensen
Tilmelding til julefrokost den 5. december
Peter Kvist Jørgensen fortæller om sit arbejdsliv som HT 
chauffør og i arbejderbevægelsen og om sin opvækst som 
søn af tidligere statsminister Anker Jørgensen.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 17. oktober kl. 13.30

FOA SENIORKLUBBER
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25 års arbejdspladsjubilæum
12. februar 2017: Pia Grønhøj Sørensen, dagplejer, 

Lystrup-Elsted dagtilbud 
16. februar 2017: Lis Leth Sørensen, husassistent, 

Område Nord
20. februar 2017: Gitte Gottlieb Skytte, social- og 

sundheds hjælper, Område Nord 
1. marts 2017: Elin Pedersen, sygehjælper, 

Plejeboligerne Bronzealdervej 
1. marts 2017: Anne Grete B. Christensen, sygehjælper, 

Stenslundcentret Odder 
1. marts 2017: Haline Jørgensen, dagplejer, 

Vestergård dagtilbud
2. marts 2017: Laila Elisabeth Larsen, social- og sundheds -

hjælper, Christiansbjerg LC Bjerregården 
7. marts 2017: Johanne Kvist Jensen, social- og 

sundheds hjælper, Område Marselisborg
1. marts 2017: Inge Petersen, social- og sundheds-

assistent, AUH Skejby 
2. april 2017: Jan Plauborg, kantineleder, Odder Rådhus
3. april 2017: Dina Margrethe Deuzemann Hansen, 

social- og sundhedshjælper, 
Område Vest, Næshøj

4. april 2017: Carsten Peter Mathiesen, social – og 
sundhedshjælper, Område Christiansbjerg

6. april 2017: Inge-Lise Pedersen Mandal, social- og 
sundhedshjælper, Område Christiansbjerg 

14. april 2017: Anja Haislund Baumbach, pædagog-
medhjælper, Vuggestuen Pilehuset 

19. april 2017: Lone Tolstrup, social- og sundheds-
hjælper, Område Christiansbjerg

21. april 2017: Lone Markild Monberg, social- og sundheds-
assistent, Område Syd, LC Bøgeskovhus 

1. maj 2017: Hilda Irene Pedersen, sygehjælper, 
Bostedet Nordbyvænget 

1. maj 2017: Lotte Bodil Fischer, dagplejer, Dagtilbud 
Åbyhøj 

1. maj 2017: Bente Tinggaard Jensen, plejehjems-
assistent, Område Nord 

1. juni 2017: Betina Sand Pedersen, dagplejer, 
Odder dagpleje 

1. juni 2017: Lena Gram Kristensen, dagplejer, 
Odder dagplejer 

1. juni 2017: Marian Steen Godsk Mogensen,dagplejer, 
Dagtilbud Beder-Malling 

1. Juni 2017: Annelise Povlsen, dagplejer, 
Dagtilbud Brabrand 

 
40 års arbejdspladsjubilæum
17. februar 2017: Elsebeth Marie Düring, social- og 

sundheds assistent, AUH Midtbyen
1. marts 2017: Per Vissing, buschauffør, 

Aarhus Sporveje Busselskabet
1. marts 2017: Ulla Anne-Lore Troelsen, social- og 

sundheds assistent, AUH Midtbyen
1. marts 2017: Aase Birgitte Lassen, social- og 

sundheds assistent, AUH Midtbyen 
3. april 2017: Hanne Rasmusen, social- og sundheds-

assistent, Område Syd
18. april 2017: Gitte Sørensen, dagplejer, Dagplejen Odder 
1. juni 2017: Bente Winther, sygehjælper,
 Stenslundcentret Odder

ARBEJDSPLADSJUBILÆER

Pensionsrådgivning
Hvis du ønsker at tale med en vejleder
fra PenSam om dine pensionsforhold,

 kan du kontakte PenSam på 

tlf.  44 39 39 39 

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via 
tillids repræsentanter, der har henvendt sig for at få ud leveret 
 gaven fra afdelingen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på 
arbejds pladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afde-

lingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved 
samme arbejds giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes 
 Århus Kommune som én  arbejdsgiver, uanset at tjeneste-
stedet har været på flere institutioner.

Velkommen til alle medlemmer af FOA Århus

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



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
19. april, 28. juni, 30. august, 11. oktober og 13. december 2017 er A-kassen lukket 
hele dagen.

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).

KLUBBER I FOA ÅRHUS
Hvor intet andet er anført, er klubbens adresse: 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Social- og sundhedshjælpernes fagklub
Tlf. 46 97 32 22 • mail@socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Telefontiden følger afdelingens telefontider, se ovenfor.

Plejehjemspedellernes klub
Klubformand Leon Kanstrup • Tlf. 29 20 98 13 • lka@aarhus.dk 

Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere
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 
Klubformand Jean Philip Ricard • Tlf. 41 91 67 10 • Træffes efter aftale.

Teknisk servicelederklubben/lederklubben Teknik- og Servicesektoren
Klubformand Lars Frengler: Tlf. 29 20 89 56 • lafr@aarhus.dk

TSM Teknik og Skole
Klubformand Carsten Jøhnke • Tlf. 2257 2870
tsm@tsm-teknik-og-skole-dk • www.tsm-teknik-og-skole.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
Tlf. 46 97 32 20 / 29 20 38 92
henn@foa.dk • www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale.

Social- og Sundhedsassistentklubben 
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
Tlf. 46 97 32 26 • vihj@foa.dk

Klubben MA-REN
Klubformand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91 • bi@privat.dk
Næstformand: Ann Charlotte Emmertsen, tlf. 30 24 62 95,
ann_charlotte1901@yahoo.dk 

FOA Århus Seniorklub
Klubformand: Kirsten Lind, tlf. 60 16 08 07
kirsten-lind@outlook.dk • www.foa.aarhus.seniorklub.dk

FOA efterløns- og pensionistklub, Odder
Klubformand: Rita Pedersen, tlf. 23 69 66 30
rita.ove.pedersen@gmail.com

Træffetid på SOSU Østjylland
Hedeager 33 • 8200 Århus N 
1. og 3. torsdag i hver måned kl. 10.30-12.30
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HAR VI DIN MAIL-ADRESSE?
Du kan modtage FOA Århus
nyhedsbrev – og andre vigtige
informationer fra din fagforening –
på mail, hvis vi kender din (rigtige)
mail-adresse.

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

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

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


