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Løn, arbejde og velfærd
De gamle fagforeningsdyder skal i højsædet,

og FOA Århus skal forsvare medlemmernes velfærd.
Fagforeningens politiske ledelse gør status op til årets generalforsamling,

der afholdes torsdag d. 6. april 2017.
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Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd stopper en 
gennemsnitlig social- og sundhedsassistent i dag på arbejds-
markedet, når hun er 61 – efter 40 år på job. Mens en læge 
stopper som 64-årig efter 38 år i arbejde. En højere pensions-
alder vil altså forlænge social- og sundhedsassistenters ar-
bejdsliv meget mere end lægers, når man sammenligner med 
situationen i dag. Og det vil ske selvom social- og sundhedsas-
sistenten allerede i dag arbejder i flere år end lægen, og selvom 
hun lever færre år, før hun oplever funktionsnedsættelser.

Ufaglærte og kortuddannede dør også tidligere. En 60-årig 
kvinde med denne uddannelsesbaggrund har i dag en for-
ventet levealder på 83,4 år, mens kvinder med videregående 
uddannelser har en forventet levetid på 86,1 år. 

I den del af livet, hvor årerne bliver mest kostbare, fordi 
det hele hurtigt kan blive surt eller være slut, da ønsker re-
geringen altså, at de mest nedslidte skal miste mest. Det kan 
man da vist roligt kalde at forstærke effekten af den sociale 
ulighed, der eksisterer, når det gælder sundhed.

Støt underskriftsindsamlingen
Heldigvis har både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti 
afvist at hæve pensionsalderen yderligere, så umiddelbart er 
det svært at se, hvordan regeringen skal få flertal for sine 
planer. Erfaringen har imidlertid vist os, at man ikke kan slap-
pe af over for den type forslag, før de er helt opgivet.

Jeg vil derfor opfordre dig til at støtte den underskriftsind-
samling mod en højere pensionsalder, som fagforbundet 3F 
har taget initiativ til.  Du finder underskriftsindsamlingen på 
forbundets hjemmeside. Jo flere der skriver under, jo større er 
sandsynligheden for, at modstanderne står fast, hvis regerin-
gen indkalder til forhandlinger om en højere pensionsalder.

Den sociale ulighed i sundhed er i forvejen uacceptabel, og 
regeringens forslag vil forstærke konsekvenserne af uligheden. 
Derfor er det så vigtigt at afvise en højere pensionsalder.   

Højere pensionsalder 
forstærker ulighed
Regeringen vil hæve pensionsalderen. Hvordan og hvor 
meget er endnu uklart; regeringen vil komme med et mere 
præcist udspil, når den i foråret har givet sit bud på, hvordan 
Danmarks økonomi skal være frem mod 2025. 

Til gengæld er det sikkert, at hvis regeringen generelt hæ-
ver pensionsalderen, så vil det ramme FOAs medlemmer og 
andre kortuddannede og ufaglærte hårdere end andre grup-
per. Det viser tal fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på 
Københavns Universitet.

Den sociale ulighed i sundhed er tydelig, når tallene for ek-
sempel viser, at en 60-årig kvinde med videregående uddan-
nelse i dag gennemsnitligt set kan forvente at være rask og 
rørig til hun bliver 76,1 år. Mens ufaglærte kvinder i gennem-
snit får funktionsnedsættelser allerede, når de er 71,8 år.

Ufaglærte og kortuddannede skal altså trække sig tidligere 
fra arbejdsmarkedet end akademikere, hvis de skal have lige 
så mange gode pensionistår, og det er da også lige, hvad de 
gør, hvis de ellers har muligheden.
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FORMANDEN
HAR ORDET

Af Inge Jensen Pedersen,
afdelingsformand

Den sociale ulighed i sundhed er tydelig, 
når tallene for eksempel viser, at en 60-
årig kvinde med videregående uddannelse 
i dag gennemsnitligt set kan forvente at 
være rask og rørig til hun bliver 76,1 år. 
Mens ufaglærte kvinder i gennemsnit får 
funktionsnedsættelser allerede, når de er 
71,8 år.
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    Af: Anders Schou
FOA Århus skal have fokus på løn- og arbejdsforhold. Det un-
derstreger afdelingsformand Inge Jensen Pedersen:

– Det er jo årsagen til, at vi er her; løn- og arbejdsforhold er 
det grundlæggende fagforeningsarbejde, siger hun.

Det er vigtigt, at arbejdsgiverne overholder overenskom-
ster og andre aftaler, og det skal FOA Århus sikre.

– FOA-medlemmer skal for eksempel ikke arbejde over 
gratis eller bruge deres egen bil, mens de arbejder, hvis de 
ikke får noget for det, forklarer Inge Jensen Pedersen.  

Det er i høj grad arbejdspladsernes tillidsvalgte, som er 
vigtige, når FOA Århus skal forhindre, at der er arbejdsplad-
ser, hvor man går på kompromis med aftalerne.

– Det er jo på arbejdspladserne, at man kan se, hvis det 
skrider og kan diskutere, hvordan det rammer alle, hvis for 
eksempel gratis overarbejde bliver normalt. Og det er herfra 
man kan tage en sag ind i fagforeningen, hvis det er nødven-
digt. Derfor er det også så vigtigt, at der er tillidsfolk til stede 
på de enkelte arbejdspladser, siger Inge Jensen Pedersen. 

Samtidig lægger hun også vægt på, at overenskomsterne 
bliver et værktøj, som er lettere for tillidsfolkene at bruge.

– Ved de næste overenskomstforhandlinger skal vi arbej-
de for, at overenskomsterne bliver enklere. Og så bør forskel-
lige ”kan-bestemmelser” ændres til ”skal-bestemmelser”, så 
for eksempel ”frihed ved børns sygdom” bliver en egentlig 
rettighed, mener Inge Jensen Pedersen.

Et fokus på FOA-medlemmernes løn- og arbejdsforhold 
må dog ikke betyde, at FOA Århus glemmer resten af med-
lemmernes liv. Plejeboliger, skoler, daginstitutioner, hospita-
ler og de mange andre FOA-arbejdspladser er ikke bare vig-
tige, fordi FOA-medlemmer arbejder der.

– Det hører med til et godt arbejdsliv, at man trygt kan 
gå på arbejde, fordi man ved, at andre passer godt på ens 
børn og syge eller svagelige ældre familiemedlemmer. Og det 
gælder, hvad enten man er elektriker, FOA-medlem eller no-
get helt tredje, understreger Inge Jensen Pedersen.

Aarhus for Velfærd
FOA-medlemmerne ikke bare arbejder i mange velfærdsord-
ninger; de bruger også ordningerne. Så der er flere gode grunde 
til, at FOA Århus er gået med i samarbejdet Aarhus for Velfærd.

Det er en række århusianske fagforeninger med LO og FTF 
i spidsen, som har dannet Aarhus for Velfærd. Samarbejdets 
formål er at styrke det kommunale demokrati og selvstyre. 

Byrådet har en vision om et aktivt medborgerskab, og den 
vil Aarhus for Velfærd tage alvorligt og se på, hvordan bor-
gerne kan få større indflydelse på byrådets beslutninger, og 
hvordan de føres ud i livet. 

– Byrådsvalget i efteråret giver gode muligheder for at 
skabe et fokus på samfundets velfærdsordninger. Aarhus for 
Velfærd holder frem mod valget en række møder, hvor bor-
gerne kan komme med deres ønsker til fremtidens velfærd, 
og dem vil Aarhus for Velfærd så fastholde overfor politiker-
ne, forklarer FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

Inge Jensen Pedersen, 
afdelingsformand, FOA Århus: 

FOA-medlemmer skal for eksempel ikke arbejde over gratis eller 
bruge deres egen bil, mens de arbejder, hvis de ikke får noget for det.

Byrådsvalget i efteråret giver gode muligheder for at skabe et fo-
kus på samfundets velfærdsordninger. Derfor er FOA Århus gået 
med i samarbejdet Aarhus for velfærd.

Løn, arbejde og velfærd
De gamle fagforeningsdyder skal i højsædet, og FOA Århus skal forsvare medlemmernes velfærd. 

Fagforeningens politiske ledelse gør status op til årets generalforsamling.
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Aarhus for Velfærd udspringer af forårets modstand mod 
det såkaldte omprioriteringsbidrag, der har betydet, at kom-
munerne skulle aflevere penge og dermed beslutningskom-
petence til staten. 

Samarbejdet siger nej til mere central styring og nej til at 
stramme kommunernes økonomi. I stedet mener Aarhus for 
Velfærd, at der er behov for at forsvare og udvikle det kom-
munale selvstyre.   

– Borgerne skal opleve, at de har indflydelse på, hvordan 
kommunen og ikke mindst velfærdsordningerne fungerer. 
Folk vil kun forsvare det kommunale selvstyre, hvis kommu-
nen også i praksis er tættere på borgerne, end Christiansborg 
er, mener Mette Fuglsig Schjødt.   

Ytringsfrihed
En forudsætning for at borgerne kan engagere sig i velfærds-
ordningerne er, at de har tilstrækkelig information om, hvad 
der foregår. Det er en af grundene til, at offentligt ansattes 
ytringsfrihed er så vigtig. En anden grund er, at børn, demen-
te, socialt udsatte og andre svage borgere kan have svært 
ved selv at forsvare sig, hvis de bliver ramt af forringelser.

– De offentligt ansatte oplever, hvor skoen trykker, og 
skatteborgerne har krav på at vide, hvad der foregår, mener 
Inge Jensen Pedersen. 

Det er justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes 
ytringsfrihed, der præciserer, hvordan offentligt ansatte kan 
ytre sig om deres arbejde.  

De mange udliciteringer i den offentlige sektor rejser imidlertid 
spørgsmålet om, hvilken ytringsfrihed privat ansatte har, når de 
udfører en opgave, som en offentlig myndighed har udliciteret. 

– Vi må have en lovgivning, der sikrer, at privatansatte 
har den samme ytringsfrihed som offentligt ansatte, når de 
privat ansatte udfører opgaver for en offentlig myndighed, 
mener FOA Århus formanden.  

Behovet for en afklaring blev tydeligt, da firmaet Forende 
Care ville fyre social- og sundhedspersonalets tillidsrepræ-
sentant Hanne Staal. Firmaet ville fyre hende, efter Hanne 
Staal klagede til Embedslægen, fordi hun og hendes kolle-
gaer oplevede, at plejen i Plejeboligerne Bøgeskovhus i Århus 
var uacceptabel. 

Senere opgav firmaet at fyre Hanne Staal og besluttede 
i stedet at give hende en advarsel. FOA Århus vil dog hel-
ler ikke acceptere advarslen, og sagen kører nu videre i det 
fagretslige system. 

Forenede Care har drevet plejeboligerne siden 1. septem-
ber 2014, efter Aarhus Kommune besluttede at udlicitere 
Bøgeskovhus. 

Indflydelse på lønforhandlinger
Et projekt blandt husassistenterne i Aarhus Kommunes 
Sundhed og Omsorg har givet dem en mere direkte indfly-
delse på deres lokale lønforhandlinger. Projektet har på flere 
måder været en succes, vurderer formanden for Kost- og 
servicesektoren Ulla Warming. 

– For det første har det givet resultater. Vi har fået hevet 
penge hjem i alle MSO’s områder, og i alt har forhandlingerne 
givet 134.000 kr., fortæller hun.

Dertil kommer, at FOA Århus som en del af processen gen-
nemgik husassistenternes løn, og her fandt fagforeningen en 
del fejl, som har betydet efterbetalinger til medlemmerne.

Projektet har også skabt et stærkere fagligt sammenhold. 
Husassistenterne lagde sammen en linje for forhandlinger-
ne, som var at få hævet de kollegaer, som var ringest lønne-
de. FOA Århus holdt undervejs i forløbet møder, hvor husas-
sistenterne blev orienteret om, hvordan forhandlingerne gik.

– Folk mødte op og oplevede, at det var deres forhandlin-
ger og deres resultater. Flere har fået lyst til at være med i et 
fagligt fællesskab og flere har fået lyst til at værre tillidsre-
præsentanter, siger Ulla Warming.

Før projektet havde FOA Århus én tillidsrepræsentant på 
området. Nu er der fem tillidsrepræsentanter for husassi-
stenterne i Sundhed og Omsorg

De mange udliciteringer i den offentlige sektor rejser spørgsmålet 
om, hvilken ytringsfrihed privat ansatte har, når de udfører en 
opgave, som en offentlig myndighed har udliciteret. 

Mette Fuglsig Schjødt, 
afdelingsnæstformand, FOA Århus: 

Borgerne skal opleve, at de har indflydelse på, hvordan kommu-
nen og ikke mindst velfærdsordningerne fungerer.

Et lønprojekt blandt husassistenterne i Aarhus Kommunes Sund-
hed og omsorg har givet lønforbedringer for i alt 134.000 kr.
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Ineffektivt spareforslag
I Sundhed og Omsorg betyder et spareforslag, at hjemme-
plejens ansatte skal møde direkte ude hos borgerne og ikke 
længere starte dagen med et kort koordinerende møde. Iføl-
ge spareforslaget skulle ændringen betyde en effektivisering 
på 15 minutter dagligt. Men et pilotprojekt har vist, at tiden 
ser ud til at forsvinde i løbet af dagen, og projektet kan derfor 
ikke konkludere, at der overhovedet bliver skabt en effektivi-
sering. Alligevel vil Sundhed og Omsorg stadig gennemføre 
spareforslaget.

– Når man laver et pilotprojekt og erfarer, at et forslag ikke 
har den forventede effekt, så bør man selvfølgelig ikke gen-
nemføre det forslag overalt i Sundhed og Omsorg alligevel. 
Hvorfor dog lave et pilotprojekt og en evaluering, hvis man vil 
gennemføre noget uanset resultatet, spørger formanden for 
FOA Århus Social- og sundhedssektor Jette Ohlsen.

Evalueringen af projektet viser også, at de ansatte har fået 
sværere ved at få kontakt med hinanden.

– Muligheden for at få kollegial sparring, når der er tvivls-
tilfælde, er blevet mindre, og det er naturligvis problematisk, 
mener Jette Ohlsen.  

Bureaukrati i Sundhed og Omsorg
FOA Århus har flere forslag til, hvordan Sundhed og Omsorg 
kan fungere mindre bureaukratisk, så ressourcerne bliver 
brugt bedre.  Forslagene udspringer af en samtale mellem 
FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen og Sundhed og 

Omsorgs rådmand Jette Skive. Her argumenterede FOA År-
hus formanden for afbureaukratisering, og rådmanden op-
fordrede FOA Århus til at lave en ønskeliste. Og det lovede 
Inge Jensen Pedersen så, at fagforeningen ville gøre.

– Vores forslag handler grundlæggende set om to ting. 
For det første opfordrer vi Sundhed og Omsorg til at opgive 
den hyppige projektorganisering, hvor alt for meget bliver til 
særlige indsatser og projekter, der sluger alt for mange res-
sourcer. Og for det andet opfordrer vi Sundhed og Omsorg til 
at droppe unødvendig dokumentation, forklarer Inge Jensen 
Pedersen.

Forslagene udspringer af social- og sundhedspersonalets 
hverdag, men formanden for FOA Århus Teknik- og service-
sektor, Bente Mikkelsen oplever, hvordan også teknisk-
servicemedarbejderne på plejehjemmene nu skal bruge tid 
på bureaukrati:

– De skal for eksempel registrere, om de laver reparatio-
ner på fællesarealer eller inde hos Fru Hansen. Det er endnu 
uklart, hvad registreringerne skal bruges til, men det tager 
tid, fortæller hun.

Bureaukrati i Børn og unge 
Børn og Unge i Aarhus Kommune har lavet en undersøgelse, 
der viser, at daginstitutionspersonale på det århusianske 
vuggestueområde bruger 21 % af deres tid på andet end at 
være sammen med vuggestuebørnene. Undersøgelsen er 
lavet på 30 udvalgte daginstitutioner.

Undersøgelsen viser også, at det svinger voldsomt fra in-
stitution til institution, hvor meget tid personalet bruger på 
andre aktiviteter – fra 5 % og helt op til 51 %.

I FOA Århus er vi meget interesserede i at få opklaret, hvor-
for forskellen er så stor. Børn og Unge har besluttet at under-
søge sagen, og det er vi rigtig glade for, fortæller formanden 
for FOA Århus Pædagogisk Sektor Jack Hougård Kristensen.

Jette Ohlsen, 
formand for Social- og sundhedssektoren: 

Når man laver et pilotprojekt og erfarer, at et forslag ikke har den 
forventede effekt, så bør man selvfølgelig ikke gennemføre det 
forslag overalt i Sundhed og Omsorg alligevel .

Projekter, dokumentation og registrering sluger alt for mange 
ressourcer fra de ansatte. Foto: Colourbox
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Han peger desuden på, at ledelseslag, der er uden børne-
kontakt, men kun leder ledere, generelt trækker ressourcer 
væk fra børnene. 

– Jo flere ledelseslag der er, desto større bliver behovet for 
at lederne mødes med hinanden og med medarbejderne, si-
ger Jack Hougård Kristensen.

Han forklarer, at dagtilbudslederne ikke alene selv er uden 
børnekontakt, men at de også ofte holder møder med dag-
tilbuddets pædagogiske ledere, som derfor selv er mindre til 
stede i institutionerne. 

– Så får de pædagogiske ledere mindre børnekontakt og 
et større behov for personalemøder, så de kan følge med i 
institutionernes hverdag. Og så får alle medarbejdere mindre 
børnekontakt, siger Jack Hougård Kristensen. 

Landsbyordningen i Odder
I Odder Kommune afspejler en ny tillidsrepræsentantstruk-
tur i kommunens mindre byer den såkaldte Landsbyordning, 
hvor skole, daginstitutioner og dagpleje i disse byer har fæl-
les chefer. På samme måde får FOA’s medlemmer på de tre 
områder nu de samme tillidsrepræsentanter.

Jack Hougård Kristensen har både forhåbninger og betæn-
keligheder i forhold til landsbyordningen.

– Fordelen kan være, at den skaber en lokal samling og 
sammenhæng, men ulempen kan være, hvis det nye ledel-
seslag betyder flere ledermøder, som fjerner ressourcer fra 
kerneopgaven, vurderer han. 

Dagplejens fødselsdag
I Århus fyldte dagplejen 50 år i 2016, og Pædagogisk Sektors 
formand, mener bestemt, at dagplejen har en fremtid.

– Dagplejen er et trygt og overskueligt tilbud, og det er vig-
tigt, at dagplejen eksisterer for de børn, der har glæde af den. 
Børn er forskellige, og der skal også være forskellige tilbud til 
børnene og deres forældre, understreger Jack Hougård Kri-
stensen.

Han er glad for, at også Børn og Unge-rådmand Bünyamin 
Simsek flere gange har lagt vægt på, at der skal være forskel-
lige pasningstilbud i Århus.

 
Truet SFO
Byrådet i Århus har besluttet, at afskaffe SFO’en for byens 4. 
klasser, og samtidig betyder folkeskolereformens lange skole-
dage, at børnene har væsentligt mindre SFO-tid.

– Samlet set er SFO’erne truet som pasningsordning. Og 
når SFO’ernes og skolernes budgetter ikke er ordentligt ad-
skilte, så skaber SFO-reduktionen et fokus på, om SFO-for-
ældrebetalingen reelt er en medfinansiering af folkeskolen, 
mener Jack Hougård Kristensen.  

Pres på AUH
På AUH i Risskov er arbejdsmiljøet hårdt presset, og samtlige 
personalegrupper har i fællesskab kritiseret forholdene.

– Der mangler både personale og senge, og det rammer 
både patienternes behandling og de ansattes arbejdsmiljø, 
understreger formanden for FOA Århus Social- og sund-
hedssektor Jette Ohlsen.

Også somatikken på AUH mangler ressourcer, og Ar-
bejdstilsynet har flere gange grebet ind overfor hospitalet. 
Baggrunden er voldsomme besparelser. Udover et generelt 
landsdækkende sparemål på 2 %, så skal AUH spare 8 %, som 
skal gå til at bygge det nye universitetshospital.

– Politikerne både på landsplan og regionalt plan må for-
stå, at personalet ikke kan løbe hurtigere, fastslår Social- og 
sundhedssektorens formand.

Jack Hougård Kristensen, 
formand for Pædagogisk Sektor: 

Så får de pædagogiske ledere mindre børnekontakt og et større 
behov for personalemøder, så de kan følge med i institutionernes 
hverdag. Og så får alle medarbejdere mindre børnekontakt.

AUH mangler ressourcer. Baggrunden er voldsomme besparelser. 
Udover et generelt landsdækkende sparemål på 2 %, så skal AUH 
spare 8 %, som skal gå til at bygge det nye universitetshospital.
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Jette Ohlsen oplever, at der er opstået en dårlig stemning på 
hospitalet, efter regionen reelt fyrede direktøren, Gert Sørensen.

– Det skaber selvfølgelig usikkerhed, når man fyrer en 
vellidt direktør, der har stået i spidsen for et hospital, som 
Dagens Medicin adskillige gange har kåret til landets bedste, 
siger hun.

En ny hospitalsdirektør skal nu tage stilling til planerne 
om, at hospitalsansatte serviceassistenter fra 2019 skal ud-
føre den rengøring, som private firmaer nu udfører på syge-
huset i Skejby. Men formanden for Kost- og servicesektoren 
i FOA Århus, Ulla Warming, peger på, at serviceassistenterne 
vil være en stor fordel for hospitalet.

– Det giver en helt anden fleksibilitet. Hospitalet kan me-
get hurtigere og billigere varsle ændringer i sine egne ansat-
tes vagtplan, end det kan ændre i aftalerne med et privat 
firma, forklarer hun.

Ulla Warming peger også mere generelt på, at hver gang 
hospitalet indgår aftaler med private, så binder AUH en del af 
hospitalets økonomi, som det vil være besværligt og dyrt at 
røre ved, hvis ledelsen vil omprioritere.   

 
Billig Samsø-færge
På Samsø er den nye kommunale færge blevet en endnu 
større gevinst for Samsø Kommune, end kommunen på for-
hånd havde forventet.

– En af årsagerne er, at mandskabet selv har kunnet klare 
nogle af reparationerne, fortæller formanden for Teknik- og 
servicesektoren i FOA Århus Bente Mikkelsen.

Flere P-vagter
I Aarhus Kommune er antallet af P-vagter vokset kraftigt, og 
samtidig skal de udfylde flere funktioner.

– Udover at skrive bøder og forhindre, at byen sander til i 
parkerede biler, så skal de nu også vejlede om parkering, vise 
vej og på anden måde hjælpe både lokale og turister, fortæl-
ler Bente Mikkelsen.

Østjyllands Brandvæsen overvejer udbud
I Østjyllands Brandvæsen overvejer ledelsen om den vil ud-
licitere opgaver, og hvor mange der eventuelt skal i udbud.  

– Uvisheden skaber en del utryghed og tynger arbejds-
miljøet, siger Bente Mikkelsen, som fortæller, at situationen 
også betyder, at brandmændenes i forvejen langvarige for-
handlinger med ledelsen nu er stillet lidt i bero. 

Forhandlingerne handler bredt set om arbejdsforhold, ek-
sempelvis vagter og arbejdsfunktioner. 

Ny arbejdstidsaftale i Odder Kommune
FOA Århus har indgået en ny arbejdstidsaftale med Odder 
Kommune.

– Aftalen betyder, at medarbejdere med fuldtidstillæg ef-
ter den gamle aftale beholder det, men det bliver nu som et 
personligt tillæg, forklarer Inge Jensen Pedersen.

Aftalen betyder også, at man ikke opererer med minus-
timer, og der bliver en opgørelsesperiode på et kvartal. Den 
nye arbejdstidsaftale trådte i kraft 1. januar 2017. 

Social- og sundhedsskolen
Der er sket store ændringer på den lokale social- og sund-
hedsskole.

SOSU Aarhus er fusioneret med skolen i Silkeborg, som til 
sammen får navnet SOSU Østjylland. 

En ny såkaldt dimensioneringsaftale for uddannelserne 
betyder, at elevoptaget er ændret meget. Fremover vil skolen 
uddanne færre social- og sundhedshjælpere og flere social- 
og sundhedsassistenter, men den største forandring er en 
kraftig reduktion i antallet af pædagogiske assistentelever.

– Det er selvsagt problematisk, fordi vi jo mener, at der 
skal være en uddannelse på området, siger Inge Jensen Pe-
dersen, der sidder i SOSU Østjyllands bestyrelse.

Ny ledelse – samme fagpolitik
FOA Århus fik på en ekstraordinær generalforsamling 1. 
september 2016 ny formand og næstformand. Efter Kir-
sten Normann Andersen begyndte som SF-folketingsmed-
lem blev daværende næstformand Inge Jensen Pedersen 
ny formand, mens Pædagogisk Sektors formand Mette 
Fuglsig Schjødt blev ny næstformand. Fællestillidsrepræ-
sentant Jack Hougaard Kristensen blev på et sektorårsmø-
de samme dag valgt som formand for Pædagogisk Sektor 
i FOA Århus.

– Der er ikke lagt op til de store ændringer i fagforeningens 
fagpolitiske linje, men vi er jo nogle andre mennesker på de 
forskellige poster, så vi vil nok gøre tingene lidt anderledes, 
vurderer Inge Jensen Pedersen. 

Bente Mikkelsen, 
formand for Teknik- og servicesektoren: 

Udover at skrive bøder og forhindre, at byen sander til i parkerede 
biler, så skal p-vagterne nu også vejlede om parkering, vise vej og 
på anden måde hjælpe både lokale og turister.

Ulla Warming, 
formand for Kost- og servicesektoren:

Hospitalet kan meget hurtigere og billigere varsle ændringer i 
sine egne ansattes vagtplan, end det kan ændre i aftalerne med 
et privat firma.
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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. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4.  Valg af stemmeudvalg
 5.  Regnskab 2016 og rammebudget 2017
 6.  Beretning – fremtidig virksomhed
 7.  Indkomne forslag
 8.  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.

Tilmelding
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk. Tilmeldingsfrist mandag d. 3. april.
Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.
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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. By-
delen 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 familieli-
vet til at hænge sammen med et barn der har fået diagnosen 
leukæmi. 
Da Anne-Grethes søn fik konstateret leukæmi i maj 2015, splin-
trede deres hver dag 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, hvor-
dan hun i virkeligheden havde det, for det var voldsomt kræ-
vende. 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’.

MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2017

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

Vi mødes kl. 9.00 i FOAs lokaler på
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Børn er velkomne.

PROGRAM FOR DAGEN:
Kl. 9.00

Morgenkaffe og rundstykker
Velkomst • Taler • Fællessang

Kl. 11.00
Der serveres pølser m/brød samt øl/vand

Vi tager bussen, så vi kan nå det fælles
arrangement på Rådhuspladsen kl. 12.00.

Senere går optoget til Tangkrogen,
hvor der vil være taler, musik, boder o.a.

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

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: 8. april til 22. oktober 2017,
dog ikke på Fed Fredage efter kl. 18.00.

RABATKUPON – FOA Århus
Priser pr. person
Entré & turbånd (barn u. 90 cm)..............   0 kr.
Entré (over 90 cm) .......................................  70 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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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.

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

28. marts & 3. & 
4. april 2017

Kl. 8.30-11.30 A 13

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 billedbe-
handlingsprogram, 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. Husk kabler.

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
4 aftener 2. & 9. & 16. 

& 30. maj 2017
Kl. 17.30-20.30 A 16

IT KURSER OG CAFÉ

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 27. april 2017 Kl. 17.30-20.30 A 18

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 efter 
kurset vil kunne opstille regnskab, budget, lister og diagrammer.

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

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
3 dags 
kursus

10. & 17. & 31. 
maj 2017

Kl. 8.30-11.30 A 12
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FOA ÅRHUS
RABATKUPON

TIL CIRKUS ARENA
Kuponen medbringes ved afhentning af billetter.

Der gives 35 kr. i rabat pr. billet uanset prisgruppe.

Navn: _________________________________________________________________________

Telefonnr.:___________________________________________________________________

Forestilling (dato og klokkeslet): ______________________________________

Antal pladser: ______________________ Prisgruppe: ______________________



Cirkus Arena  
– nordens største cirkus

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

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 map-

per 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 april, maj og 
juni måned fra kl. 15-17.

OBS!
Nye

åbnings-
tider

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’. 
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
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Ladywalk i Århus
Mandag d. 29. maj kl. 18.30 (præcis) på Tangkrogen

En opfordring til alle piger:
Glem præstationsræset og nyd en gåtur

Ladywalk er en vandring, hvor kun piger har adgang til at 
deltage. Mændene er naturligvis også velkomne, men kun 
som tilskuere. Ladywalk er på 7 eller 12 km og foregår sam-
tidigt i 12 danske byer. 
FOA Århus opfordrer alle vore kvindelige medlemmer til at 
deltage. Læs videre på www.ladywalk.dk.

Tilskud til deltagelse
Hvis din arbejdsgiver ikke yder tilskud til dit deltagergebyr, 
betaler FOA Århus 63 kr. af gebyret på 125 kr. Du skal selv 
betale 62 kr.

Tilmelding og betaling
Du er først tilmeldt, når FOA Århus
• skiftligt (mail eller brev) har modtaget dit navn, cpr. nr. 

samt str. på T-shirt
• har modtaget din egenbetalig på 62 kr. på konto 3627-

1447378 - mærket »Ladywalk 17« og med dit navn, cpr. 
nr. samt str. på T-shirt.

Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde  
senest d. 23. april 2017.
Tilmeldinger og betalinger, der kommer efter denne dato, vil 
blive returneret. Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmel-
des via FOA.
Ca. 14 dage før start modtager du et brev, der bekræfter din 
tilmelding m.v.

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

Tilmeldingskupon til »Ladywalk 17«
– sendes til FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Deltager i Ladywalk:        Århus  Samsø

Navn:  _______________________________________________________________________________

Cpr. nr. : _____________________________________________________________________________

Tlf. nr. i dagtimerne:  ________________________________________________________

T-shirt:        Str. S       M       L       XL       XXL     XXXL 

Betaling er overført til konto 3627 - 1447378 – eller betalt 
kontant.



Ladywalk på Samsø
Vil du, som FOA Århus medlem, deltage i Ladywalk på 
Samsø, SKAL du bruge nedenstående tilmeldingsku-
pon eller tilmelde dig pr. mail/brev, hvor det tydeligt 
skal fremgå, at det er på SAMSØ, du ønsker at deltage. 

Prisen for deltagelse, tilskud til deltagelse, tilmeldings-
frister m.m. er det samme som til deltagelse i Århus.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.foa-aarhus.dk 
under ’Arrangementer’ – eller brug kuponen.

Husk at krydse af, om du deltager i Århus eller på Samsø.
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Biograftur i CinemaxX i Bruuns Galleri
Tid: Tirsdag den 4. april 2017 
Sted: CinemaxX i Bruuns Galleri
Vi ringer til de tilmeldte med tidspunkt og hvilken film vi skal se.
Tilmelding: senest 30. marts 2017 kl. 12.00 på mailadressen 
grethebrondum@outlook.dk

Pris: 50 kr. pr. person, som betales på mobilepay 30 26 26 73 
til Grethe Brøndum
Tilmeldingen er først gældende ved betaling.

Musikhuset
Tid: Tirsdag den 30. maj 2017, kl. 20.00
Sted: Musikhuset, vi mødes kl. 19.30 i forhallen
Vi skal se Saturday Night Fever – The Musical
Tilmelding: senest 16. maj kl. 12.00 på mailadressen
grethebrondum@outlook.dk. Pris: 200 kr. pr. person, som 
betales på mobilepay 30 26 26 73 til Grethe Brøndum
Tilmeldingen er først gældende ved betaling.

KLUBARRANGEMENTER 

MA-REN

FOA Efterløns- og pensionistklub 
Odder

Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Tur til Norsminde Kro
Anne Henriksen fortæller om stedet. 
Det koster 1300 kr. Kaffe m. brød koster 65 kr.
Vi kører sammen fra Spektrum kl. 13.30.
Tid: Torsdag den 6. april.
Tilmelding: Senest den 27. marts

Tur til Marselisborg Slotspark
Bestyrelsen medbringer kaffe og brød.
Vi kører sammen fra Spektrum kl. 13.30.
Tid: Torsdag den 20. april.
Tilmelding: Senest den 18. april

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 

Banko
Hyggeligt samvær. Tilmelding til udflugten
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag 4. april kl. 13.30

Foredrag om hjemløse og misbrugere i 
Århus
Foredragsholdere på dagen bliver Helle Rose og Betty Ihler, 
to super kvinder der har en masse på hjertet. De fortæller 
om livet som misbruger af den ene eller anden slags og om 
hvordan misbrugere klarer dagen.
Tilmelding til udflugten
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 18. april kl. 13.30

1. maj
Vi mødes i FOA, Christian X’s Vej, til morgenkaffe, taler, sang 
og pølser inden vi fortsætter til Rådhuset og Tangkrogen i 
Ældreteltet og FOA-teltet.
Tid: Mandag den 1. maj kl. 9.00

Foredrag om ”Rejseholdet” v. Finn Holm
Sidste tilmelding til udflugten
Nemme penge er en hæsblæsende, humoristisk og medri-
vende fortælling om en lukket verden, som almindelige men-
nesker ellers aldrig får indblik i. En historie, fortalt af brød-
rene selv og kriminalassistent Finn Holm fra Rejseholdet, og 
om et usædvanligt venskab mellem to lovovertrædere og 
den efterforsker som sendte dem bag tremmer.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 2. maj kl. 13.30

Udflugt
Udflugten er ikke planlagt færdig endnu. Oplyses så hurtigt 
som muligt, når alt er planlagt.
Tid: Tirsdag den 16. maj

FOA SENIORKLUBBER
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25 års arbejdspladsjubilæum
1. december 2016: Marianne Margrethe Hammarberg, so-

cial- og sundhedsassistent, Vikærgården
2. december 2016: Marianne Vedel Rasmussen, portør, 

AUH Skejby 
25. december 2016: Jacob van den Pol, buschauffør, 

Aarhus Sporveje, Busselskabet 
1. januar 2017: Lene Hjortdal Juel Henriksen, dagplejer, 

Dagplejen Odder 
1. januar 2017: Tine Storm Andersen, sygehjælper, 

Midt, LC Åbygård
1. januar 2017: Gitte de Feuth Jensen, dagplejer, 

Dagplejen Stavtrup 
2. januar 2017: Lena Eva Riis, social- og sundheds-

hjælper, Område Christiansbjerg 
12. januar 2017: Sander Juul Jørgensen, portør, 

AUH Skejby 
20. januar 2017: Tove Bisgaard Jeppesen, dagplejer, 

Dagplejen Odder
22. januar 2017: Ann Wheler Jespersen, social- og 

sundheds assistent, Område Nord, 
LC Skæring

24. januar 2017: Marianne Besser Hansen, social- og 
sundhedsassistent, Område Syd, 
LC Eskegården

1. februar 2017: Charlotte Rene Bang, dagplejer, 
Dagplejen Åby

1. februar 2017: Kirsten Poulsen, social- og sundheds-
assistent, Vikærgården

7. februar 2017: Ina Helbo Mikkelsen, dagplejer, 
Dagplejen Hjortshøj 

9. februar 2017: Inge Møller Jensen, social-og sundheds-
hjælper, Område Syd, LC Eskegården 

 
40 års arbejdspladsjubilæum
10. januar 2017: Lene Klausen Bang, husassistent, 

Forsorgshjemmet Østervang 

17. januar 2017: Elsebeth Bjørnfeldt, husassistent, 
Område Marselisborg 

27. januar 2017: Susanne Maibritt Christiansen, syge-
hjælper, Område Marselisborg 

1. februar 2017: Dorthe Bergholdt Andersen, social- og 
sundhedsassistent, AUH Skejby

2. februar 2017: Eva Ørum, social- og sundhedshjælper, 
Område Syd, LC Tranbjerg

21. marts 2017: Anne Marie Sørensen, social- og 
sundhedshjælper, 
Område Viby/Højbjerg 

1. april 2017: Sten Linneman Mortensen, portør, 
AUH Midtbyen

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 tjenesteste-
det har været på flere institutioner.

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.



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).

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 Leon Kanstrup • Tlf. 29 20 98 13 • lka@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: Ann Charlotte Emmertsen, tlf. 30 24 62 95,
ann_charlotte1901@yahoo.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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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.


