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FOA Århus vælger velfærd
Afdelingsformand Inge Jensen Pedersen opfordrer FOA Århus medlemmer
til at se på partiernes velfærdspolitik, når de skal stemme
ved efterårets kommunal- og regionalvalg
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Organisering af
frivillige bør være
foreningernes opgave
Århus bliver næste år europæisk frivillighovedstad, og det
skaber selvfølgelig et fokus på de frivillige, og den ulønnede
indsats, som mange mennesker gør. I FOA Århus skal vi have
en frivillig-politik, der fastslår fagforeningens holdning til
området, og afdelingsbestyrelsen har taget hul på diskussionen.
Jeg synes, at to ting er vigtige at få slået fast. For det første
er det selvfølgelig kun positivt, at mange mennesker har lyst
til at gøre noget for andre, hvad enten de træner fodboldbørn,
besøger ensomme ældre eller noget helt tredje. For det andet
er det lige så selvfølgeligt fuldstændig uacceptabelt, hvis offentlige myndigheder og institutioner spekulerer i at lade frivillige kompensere for velfærdsbesparelser.
Det skal ikke være sådan, at eksempelvis ældre kørestolsbrugere kun kan komme udenfor plejehjemmene, hvis der er
frivillige, som kan hjælpe dem. Frisk luft er en del af en værdig
ældrepleje og kan ikke være afhængig af frivilliges indsats. Og
social- og sundhedspersonalet kan vanskeligt lære de ældre
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og deres behov at kende, hvis personalet udelukkende udfører de tungeste plejeopgaver i et højt tempo, mens den menneskelige kontakt bliver overladt til frivillige. Samtidig skaber
den arbejdsdeling et både fysisk og psykisk hårdt arbejdsmiljø
for personalet.
Kommuner og regioner er økonomisk pressede og derfor
er det en utrolig dårlig idé, hvis disse offentlige myndigheder
selv organiserer de frivilliges indsats. Man sætter ræven til at
vogte gæs, hvis en kommunal forvaltning både skal gennemføre besparelser og skabe rammerne for frivilligt arbejde. Når
Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har ansat en frivilligkoordinator i hvert eneste af magistratsafdelingens syv områder, så er der tale om en stor investering, der må afspejle en
forventning om et tilsvarende afkast.

Frivilligt arbejde i foreninger

Jeg er langt mere tryg ved, at det er foreninger og organisationer, der koordinerer de frivilliges indsats, som når Ældre
Sagen organiserer besøgsvenner. Det er nemlig foreningernes formål, der styrer dem og ikke den kommunale økonomi.
En forening som Ældre Sagen ønsker, at ældre har ordentlige
vilkår, og vi kan derfor forvente, at foreningen organiserer
en frivillig indsats, der ikke undergraver den professionelle
ældrepleje, som Ældre Sagen også arbejder for at forbedre.
På samme måde vil organisationer som Børns Vilkår eller
Landsforeningen Børns Voksenvenner næppe organisere en
frivillig indsats, der undergraver den professionelle børnepasning.
Offentlige myndigheder bør droppe at organisere frivilligindsatsen selv, og så vil de opnå to ting: For det første vil de
offentlige myndigheder spare de penge som frivilligindsatsen
koster dem. Og for det andet undgår de offentlige myndigheder beskyldninger om, at de lokker engagerede mennesker
til gratis at udføre arbejde, som professionelle burde stå for.
Når kommuner og regioner selv organiserer det frivillige arbejde, så rejser de i hvert fald et indlysende og mistænksomt
spørgsmål: Hvorfor vil offentlige myndigheder bruge penge
på at organisere en frivilligindsats, når velgørende foreninger
og interesseorganisationer i forvejen organiserer frivillige og
har gjort det i rigtig mange år?


Det skal ikke være sådan, at eksempelvis
ældre kørestolbrugere kun kan komme
udenfor plejehjemmene, hvis der er frivillige, som kan hjælpe dem. Frisk luft er en
del af en værdig ældrepleje og kan ikke
være afhængig af frivilliges indsats.

FOA Århus vælger velfærd
Afdelingsformand Inge Jensen Pedersen opfordrer FOA Århus medlemmer
til at se på partiernes velfærdspolitik, når de skal stemme
ved efterårets kommunal- og regionalvalg

 Af: Anders Schou
Det er kommuner og regioner, der står for de store velfærdsområder som for eksempel ældrepleje, børnepasning,
skoler, sygehuse og meget kollektiv trafik. Det er områder,
hvor mange FOA Århus-medlemmer arbejder, og samtidig er
velfungerende velfærdsordninger også vigtige for medlemmerne og deres familier og venner. Fagforeningens formand
Inge Jensen Pedersen mener derfor, at de politiske partiers
velfærdspolitik må være et godt udgangspunkt, når FOA Århus medlemmer overvejer, hvor de skal sætte krydset ved
lokalvalgene d. 21. november.
– Velfærd handler om, at vi og den øvrige befolkning får
en ordentlig offentlig service, men også om, at vi har gode
arbejdsvilkår og et sundt arbejdsmiljø, siger hun.
Inge Jensen Pedersen opfordrer derfor til, at medlemmerne måler de politiske partier og kandidater på, hvordan de
forholder sig til en række konkrete velfærdsområder.
Psykiatriens problemer

Et af områderne er psykiatrien. I Region Midtjylland har psykiatrien længe lidt under, at der er alt for lidt personale til alt
for mange psykisk syge, og det gælder ikke mindst på det
psykiatriske hospital i Risskov. I efterårets regionale budgetforlig får psykiatrien et varigt løft på 10 millioner kr. årligt, og
det er et skridt i den rigtige retning, mener FOA Århus formand.
– Der er virkelig tale om et tiltrængt løft, og der er behov
for yderligere ressourcer, hvis psykiatrien skal kunne sikre
psykisk syge en ordentlig behandling, understreger Inge Jensen Pedersen.
På Aarhus Universitetshospital, AUH, er økonomien presset, og det skyldes ikke mindst regeringens og Danske Regioners nye økonomiaftale, som kræver, at produktiviteten
på sygehusene endnu engang skal stige med 2%.
– Kravet om en produktivitetsstigning på 2% vil betyde forringelser, og det er vigtigt, at regionerne ikke fremover accepterer det. Hvis regeringen vil forringe sygehusene må den
selv tage ansvaret og se, om den kan skaffe et flertal for det
i folketinget, mener Inge Jensen Pedersen.
Hun mener også, at der skal fokus på social- og sundhedsassistenternes rolle på sygehusene, fordi de længe har været
en udsat personalegruppe, der har mistet mange stillinger
på AUH.
– Social- og sundhedsassistenterne skal have lov til at
bruge alle deres kompetencer. Det bør være saglighed, der
styrer den sygefaglige ledelse på sygehusene, understreger
Inge Jensen Pedersen.
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Valget til kommuner og regioner handler om, hvilken velfærd vi
ønsker, når det gælder ældrepleje, børnepasning, skoler, syge og
kollektiv trafik.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan serviceassistenterne
skal arbejde på det nye AUH, og Inge Jensen Pedersen glæder sig over, at regionspolitikerne i budgetforliget fastslår, at
de vil følge, hvordan serviceassistentkonceptet bliver indført,
således at der fortsat er en variation i arbejdet.
– Også for serviceassistenterne er det selvfølgelig vigtigt, at
de får mulighed for at bruge alle deres kompetencer, siger hun.

Behov for kontakt

I kommunerne er børnepasning en af de store velfærdsordninger, og her er der fokus på, hvor mange børn der er pr. voksen.
– Det er vigtigt, at børnene kan få opfyldt deres behov for
voksenkontakt, og her halter det mange steder, mener Inge
Jensen Pedersen.

Velfærd handler om, at vi og den øvrige befolkning får en ordentlig offentlig service, men også om, at vi har gode arbejdsvilkår
og et sundt arbejdsmiljø, siger Inge Jensen Pedersen, formand
for FOA Århus.

For eksempel har en århusiansk normeringsundersøgelse vist,
at mens eksperter anbefaler, at der højest er tre vuggestuebørn pr. voksen, så er gennemsnitsnormeringen i undersøgelsen 4,2 børn, når man ser på hvor mange voksne, vuggestuebørnene kan få kontakt med.
Det er også vigtigt, at forældrene kan vælge mellem forskellige
pasningstilbud, fordi børn er forskellige og har forskellige behov.
– Politikerne bør eksempelvis sikre, at alle forældre har
mulighed for at vælge dagpleje, siger Inge Jensen Pedersen.
I ældreplejen er det væsentligt, at der er tilstrækkeligt personale, så de ældre kan få den nødvendige hjælp.
– En værdig ældrepleje handler i første omgang om, at de
grundlæggende ting fungerer; at ældre for eksempel kan få
hjælp til toiletbesøg eller bad, når de har brug for det, fastslår
Inge Jensen Pedersen.
Hun mener også, at det er vigtigt, at kommunerne har
plejeboliger nok, så ældre kan blive boende i den kommune,
hvor de har slået rod. Og her kniber det for eksempel i Odder
Kommune, hvor der er alt for lang ventetid på en plejebolig.
– Når man et helt liv har betalt skat i Odder, er det ikke OK,
hvis man ikke kan få en plejebolig og i stedet bliver foreslået
at søge i Horsens, siger Inge Jensen Pedersen.

Det hele for det halve

Flere steder i kommunerne oplever FOA Århus medlemmer
en tendens til, at deres ledelser vil have det hele for det halve
– arbejdsopgaverne vokser voldsomt, uden at arbejdspladserne ansætter flere. Et eksempel er på teknisk serviceområdet i Aarhus Kommune. Skolernes teknisk serviceledere
og teknisk servicemedarbejdere skal fra 1. januar 2018 også
passe de omkringliggende daginstitutioner, uden at de er
sikret flere kollegaer, selvom daginstitutionerne fremover
skal betale skolerne for teknisk service.
– Meget tyder desværre på, at nogle skoleledelser kan føle
sig fristet til at bruge de penge på andre områder, og det vil
betyde en dårligere vedligeholdelse af både daginstitutioner
og skoler og skabe et stresset arbejdsmiljø, siger Inge Jensen
Pedersen, som mener, at kommunen fra centralt hold må
sikre, at personaleressourcerne på teknisk serviceområdet
vokser i samme tempo som arbejdsopgaverne.

Århus-Samsø

Samsø og Århus kommuner undersøger i øjeblikket, hvad mulighederne er for at finde en fælleskommunal løsning, der kan
sikre en færgeforbindelse mellem Århus og Samsø. FOA Århus formand, Inge Jensen Pedersen, synes, at sådan en rute
vil være en gevinst for begge kommuner, fordi samsinger vil
kunne pendle til Århus, som samtidig vil få ny attraktion for
både århusianere og turister.
– Og erfaringerne med den kommunale færge mellem
Samsø og Hou har jo vist, at den kommunale drift har været
både effektiv og billig, så politikerne i begge kommuner bør
sætte turbo på processen, mener Inge Jensen Pedersen. 
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Kommunale arbejdspladser
bruger ikke deres budgetter
FOA Århus medlemmer i ældreplejen, på daginstitutionsområdet og mange andre steder
sukker dagligt efter flere kollegaer, og samtidig hober pengene sig op i
Aarhus Kommunes forskellige magistratsafdelinger

 Af: Anders Schou
Mange ledere i Aarhus Kommune bruger ikke de penge, som
politikerne har bevilget, og den såkaldt decentrale opsparing
vokser.
Aarhus Kommunes regnskab for 2016 viste, at den decentrale opsparing var på over 657 mio. kr. Heraf stod Børn og
Unge alene for de godt 397 mio. kr., mens Sociale Forhold og
Beskæftigelse havde sparet over 113 mio. kr. op og Sundhed
og Omsorg næsten 107 mio. kr.
Byrådspolitikerne havde budgetteret med, at magistratsafdelingerne i 2017 skulle bruge 134 millioner kr. af den
decentrale opsparing, men de ser ikke ud til at blive brugt.
Tværtimod viser det forventede forbrug, at der decentralt er
blevet sparet yderligere ca. 300 millioner kr. op.
FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt undrer sig.
– Tallene viser jo, at plejehjem, daginstitutioner og mange
andre kommunale arbejdspladser har færre medarbejdere
ansat, end de har haft råd til. Samtidig fortæller vores medlemmer, at de mangler kollegaer, så de kan løse deres opgaver ordentligt, og det synes jeg er uholdbart, siger hun.
Mette Fuglsig Schjødt mener også, at det er et demokra-

tisk problem, når byrådspolitikerne bevilger penge til et område, som ikke bruger dem.
– Bevillingerne viser, hvilket serviceniveau politikerne ønsker, og når pengene ikke bliver brugt, så får borgerne jo et
andet serviceniveau, understreger hun.


Mette Fuglsig Schjødt, afdelingsnæstformand i FOA Århus.
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Svar fra
borgmesteren

Fagbladet FOA Århus har stillet borgmester
Jacob Bundsgaard fire spørgsmål om de
mange opsparede penge, og borgmesteren
har besvaret spørgsmålene skriftligt.
Hvad er din forklaring på, at så mange bevilgede penge fortsat
ikke bliver brugt decentralt?
Forklaringerne er mange, men en væsentlig forklaring er
uden tvivl det styringsregime, som kommunerne er underlagt fra statens side. Når vi bliver pålagt økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider rammerne for
økonomien, som er forhandlet mellem KL og regeringen, så
bliver der i den enkelte kommune indlagt nogle ’buffere’, som
kan anvendes, hvis der er behov. I Aarhus er der formentlig
også buffere i de enkelte magistratsafdelinger. Økonomiske
sanktioner betyder en generel tilbageholdenhed i brugen af
midler – som dog både i Aarhus og på landsplan i en årrække
har været stor. Jeg ønsker grundlæggende, at de midler, som
byrådet prioriterer til velfærd for kommunens borgere, også
bliver anvendt. En anden forklaring er, at vi i Aarhus har meget vide rammer for det decentrale ansvar, således at uforbrugte midler automatisk overføres til efterfølgende år.
Budgettet afspejler vel et politisk ønske om et bestemt serviceniveau. Hvis pengene ikke bliver brugt, kan du så ikke frygte, at
borgerne oplever et lavere serviceniveau, end I politikere havde
lagt op til?
Jo - det kan man frygte. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er dog også en løbende effektivisering af driften, som
ikke bør påvirke borgernes oplevede serviceniveau. Samtidig
skal man se på udviklingen over tid. Det er den langsigtede
virkning, som er interessant mere end den enkelte overførsel
fra ét år til et andet.
Er et mindreforbrug i denne sammenhæng lige så problematisk
som et overforbrug?
Det kræver jo nok en nærmere forklaring på de konstaterede
mindreforbrug, så man kan vurdere både hvor, de opstår, og
hvad, de skyldes. Og i økonomiske forhold kan det være fornuftigt med en vis forsigtighed. Hvis mindreforbruget faktisk
opleves som et lavere serviceniveau, så er det problematisk.
Skyldes de i højere grad, at indlagte buffere ikke bliver anvendt, så er problemet knapt så stort. Men grundlæggende
får vi som kommune ikke en økonomisk sanktion ved at have
et mindreforbrug, og det gør, at der er større opmærksomhed på ikke at bruge for meget end på ikke at bruge for lidt.
Vil du gøre noget for at sikre, at bevilgede midler fremover bliver
brugt til deres formål? Og i bekræftende fald – hvad?
Jeg har netop besvaret et beslutningsforslag. Heri fremgår
det bl.a., at spørgsmålet om en ændring i overførselsreglerne
skal tages op i det nye byråd efter årsskiftet, når kommunens økonomiske politik skal revideres. Jeg finder det vigtigt,
at de decentrale områder kender deres rettigheder, så de har
incitamenterne til at agere økonomisk ansvarligt.
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FOA Århus og de frivillige
Århus bliver i 2018 Europæisk Frivillighovedstad, og FOA Århus skal have en
frivillighedspolitik. Afdelingsbestyrelsen har haft en indledende snak om emnet

 Af: Anders Schou
FOA Århus afdelingsbestyrelse har diskuteret, at flere og
flere offentlige arbejdspladser bruger frivillige eller ønsker at
bruge dem. Århus bliver næste år Europæisk Frivillighoved
stad, og det er derfor sandsynligt, at ønsket om at bruge frivillige vil blive endnu mere udbredt på de offentlige arbejdspladser.
FOA Århus skal derfor have en frivillighedspolitik, der fastslår, hvornår fagforeningen vil acceptere frivilligt arbejde,
og hvornår den vil sætte hælene i. På afdelingsbestyrelsesmødet i september tog deltagerne hul på debatten, og flere
havde klare holdninger til frivilligspørgsmålet.
En af dem er Martin Bo Vestergaard, som er pædagogmedhjælper. Han frygter, at de ansatte i daginstitutionerne
vil få mere fysisk og psykisk hårdt arbejde, hvis frivillige bliver
almindelige i daginstitutionerne. Frygten bygger på hans families erfaringer fra ældresektoren, hvor hans mor arbejdede
som sygeplejerske, og hvor hans søster i dag er social-og
sundhedsassistent.
– Min mor havde for eksempel tid til at gå ture med de ældre en gang i mellem. Det har min søster ikke, og det er i ste-
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det en opgave for frivillige. For de ansatte er gåturene afløst
af opgaver, der slider mere, forklarer Martin Bo Vestergaard.
Han kunne tilsvarende forestille sig, at frivillige på daginstitutionsområdet ville lave aktiviteter som højtlæsning,
mens personalet ville stå tilbage med opgaver som bleskift
og konfliktløsning.
– Og det vil selvfølgelig give et mere nedslidende arbejdsmiljø, understreger han.
Martin Bo Vestergaard tænker, at frivillige på daginstitutionsområdet godt kan blive en realitet, fordi personalet ligesom på ældreområdet mangler ressourcer.
– Da jeg startede, var vi fire voksne til 12 vuggestuebørn. I
dag er vi tre, som hver især har færre timer, end de fire havde
tidligere, forklarer han.

Viser vej

Serviceassistent Inge Holk Rasmussen fra Aarhus Universitetshospital, AUH markerede sig også i debatten på afde-

Hvis frivillige begynder at hjælpe folk ind på hospitalet, for eksempel kørestolsbrugere, så begynder de at løse opgaver, som
ansat personale ellers udfører, mener serviceassistent Inge Holk
Rasmussen fra Aarhus Universitetshospital.
Foto: Colourbox
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lingsbestyrelsesmødet. Hun kender til frivillige, som på AUH
viser folk vej, og det har hun ikke noget imod.
– Den opgave bliver ikke løst, når de frivillige er væk, så her
tager de ikke arbejde fra nogen, siger hun.
Inge Holk Rasmussen kan dog godt frygte, at netop det
kunne ske.
– Hvis frivillige begynder at hjælpe folk ind på hospitalet,
for eksempel kørestolsbrugere, så begynder de at løse opgaver, som ansat personale ellers udfører, forklarer hun.
Teknisk servicemedarbejder Kristian Gadegaard Mohr lægger også vægt på, at de frivillige kun udfører opgaver, som
ellers ikke ville blive varetaget.
– Og det skal ikke være på grund af budgetter og økonomi,
at de opgaver ikke bliver løst, men fordi de ligger udover kerneopgaverne for borgerne. Kerneopgaverne kræver faglighed og et professionelt engagement, som vores medlemmer
leverer dagligt, siger Kristian Gadegaard Mohr.
Han understreger, at det for mange FOA Århus-medlemmer ikke bare er et job, men en passion, at være med til at
gøre en forskel for borgerne.
Kristian Gadegaard Mohr synes i udgangspunktet, det er
flot, at frivillige vil bruge deres tid på andre.
– Og det kan sagtens være uproblematisk, hvis vi sikrer os,
at der på arbejdspladserne er klare regler og rammer for de
frivilliges indsats og funktioner. Der må ikke være gråzoner,
understreger han.


Hold dig orienteret
på FOA Århus hjemmeside

www.foa-aarhus.dk
NYHEDER
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MEDLEMSTILBUD
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Sektorårsmøder
i FOA Århus
KOST- OG SERVICESEKTOREN
7. NOVEMBER 2017
TID: 7. november 2017
STED: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Annekset
Dagsorden i henhold til lovene
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning/fremtidig virksomhed
5. Årsmødetema – OK 18 v/Gina Liisborg
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. Valg af sektornæstformand for 4 år (kandidater til sektor-		
næstformandsposten opstilles på mødet)
b. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
c. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
8. Eventuelt
9. Afslutning

Tidsplan
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 18.15
Kl. 18.45

Indtjekning
Årsmøde
Spisning fælles med Teknik- og servicesektoren
Årsmødet fortsætter

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 8.
oktober 2017.
Tilmelding
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk eller på telefon 89 36 66 66
senest den 31. oktober 2017.

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN
7. NOVEMBER 2017
TID: 7. november 2017
STED: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Mødesalen
Dagsorden i henhold til lovene
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning/fremtidig virksomhed
5. Årsmødetema – OK 18 v/Jan Nonboe
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. Valg af sektornæstformand for 4 år (kandidater til sektor-		
næstformandsposten opstilles på mødet)
b. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
c. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
8. Eventuelt
9. Afslutning
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Tidsplan
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 18.15
Kl. 18.45

Indtjekning
Årsmøde
Spisning fælles med Kost- og servicesektoren
Årsmødet fortsætter

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 8.
oktober 2017.
Tilmelding
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk eller på telefon 89 36 66 66
senest den 31. oktober 2017.

PÆDAGOGISK SEKTOR
9. NOVEMBER 2017
TID: 9. november 2017
STED: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Annekset
Dagsorden i henhold til lovene
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning/fremtidig virksomhed
5 Årsmødetema:
Et fagligt forsvarligt arbejdsmiljø
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. Valg af sektornæstformand for 4 år (kandidater til sektor-		
næstformandsposten opstilles på mødet)
Valg til sektorbestyrelsen fra faggrupperne
b. 3 sektorbestyrelsesmedlemmer, dagplejere for 2 år*
c. 2 sektorbestyrelsesmedlemmer, pæd.ass./pæd.medhj.
for 2 år*
d. 1 sektorbestyrelsesmedlem, legepladsansatte for 2 år**
e. 1 sektorbestyrelsesmedlem, dagplejepædagog/
pædagogisk leder for 2 år**
f. 1 sektorbestyrelsesmedlem, pædagogisk konsulent for 2 år**
g. 1 sektorbestyrelsesmedlem, omsorgshjælper/pædagog		
medhjælper fra specialområdet for 2 år**
* vælges på klubgeneralforsamlingen og præsenteres på årsmødet
** inviteres til at møde kl. 16.45 for at vælge sektorbestyrelsesmedlem

Præsentation af sektorbestyrelsen

Valg til afdelingsbestyrelsen
h. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
i. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
Valg af faggrupperepræsentanter
j. 1 pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper for 2 år
k. 1 dagplejer for 2 år
l. 1 legepladsansat for 2 år
m. 1 dagplejepædagog/pædagogisk leder for 2 år
n. 1 pædagogisk konsulent for 2 år
o. 1 omsorgshjælper/pædagogmedhjælper fra
specialområdet for 2 år
8. Eventuelt
9. Afslutning
Tidsplan
Kl. 17.15 Indtjekning
Kl. 17.30 Spisning
Kl. 18.00 Årsmødet starter
Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 10.
oktober 2017.
Tilmelding
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk eller på telefon 89 36 66 66
senest den 2. november 2017.

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN
9. NOVEMBER 2017
TID: 9. november 2017
STED: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Mødesalen
Dagsorden i henhold til lovene:
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning/fremtidig virksomhed
5. Årsmødetema: “Kom nu ned på jorden
– mød mennesket hvor det er!” v/Ole Sørensen*
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. Valg af sektornæstformand for 4 år (kandidater til sektor-		
næstformandsposten opstilles på mødet)
b. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
c. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år
- vælges blandt sektorbestyrelsen
8. Eventuelt
9. Afslutning

Tidsplan
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 18.15
Kl. 19.00

Indtjekning
Årsmøde
Spisning
Årsmødet fortsætter
*Ole Sørensen, bedre kendt som “Rebellen
fra Langeland”. Hør hans syn på det offentlige
system og hvorfor han som chef for socialpsykiatrien på Langeland tager på campingtur
med de psykisk syge, kører øens alkoholikere
til grænsen efter billige øl og slår et telt op i
haven, hvis en hjemløs mangler husly.

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest 10.
oktober 2017.
Tilmelding
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk eller på telefon 89 36 66 66
senest den 2. november 2017.
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MEDLEMSARRANGEMENTER • ANDET HALVÅR 2017
Sådan tilmelder du dig!
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.foa-aarhus.dk
under “Arrangementer”. Du kan også sende os en
mail til aarhusuddannelse@foa.dk med oplysninger
om arrangementsnummer, navn og mailadresse eller
ringe på telefon 8936 6666.
Vær opmærksom på, at du først er optaget på et
arrangement, når du har fået besked pr. mail fra FOA
Århus et par dage efter tilmeldingsfristen.

Foredrag med Peter Mygind

Om mobning og social ansvarlighed
Hvis vi styrker fællesskabet er chancen for at der opstår mobning 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: Fredag 20. oktober

•

Der er plads til 150 deltagere – 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 efterlønsområdet. Reglerne er komplicerede og forskellige alt efter hvilket
årstal, man er født i.
Eksempelvis:
• Hvornår kan du gå på efterløn og folkepension?
• Hvor meget af din pension skal trækkes fra din efterløn?
• Hvor meget kan du få i skattefri præmie?
• Hvad er et seniorjob – og er du berettiget til det?
• Og meget andet..
Ønsker du en konkret gennemgang af din egen efterlønsmuligheder, 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 20. oktober

•
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IT KURSER
Til kurserne om aftenen serveres en sandwich og kaffe/te.
Til formiddagskurserne serveres franskbrød og kaffe/te.
Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart.

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
Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
A 35
4 aftener
30. oktober samt Kl. 17.30-20.30
6. & 13. & 20.
november 2017

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
3 dags kursus

Periode
Tidspunkt
31. oktober Kl. 8.30-11.30
samt 7. & 14.
november 2017

Kursusnr.
A 36

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.
Billetter kan reserveres og købes fra den
30. oktober til og med den 17. november
2017.
Billetpriser:
Voksne 25 kr.
Børn 40 kr.
Der kan max. købes 2 voksenbilletter
pr. medlem.
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JUL

I FRIHEDEN
Rabatkupon – FOA Århus

Gyldighedsperiode:
På udvalgte dage i perioden 11. november-30.
december 2017.
Se åbningstidspunkter på www.friheden.dk
Priser pr. person:
Entré & turbånd barn (0-90 cm).............	  GRATIS
Entré (+90 cm)...........................................	  70 kr.
Turbånd (+90 cm)......................................	  50 kr.
Kuponen gælder kun for medlemmer af FOA
Århus med familie - max. 5 personer.



Denne kupon afleveres ved indgangen

FOA Århus og Tivoli
Friheden inviterer
dig og din familie
til en magisk jule
oplevelse med
nisser, sne, julemænd og
kilometervis
af lys.

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

Lær Windows 10 at kende
På dette kursus får du en introduktion til det nye styresystem Windows 10.
Vi kigger på, hvad der er nyt og anderledes i forhold til Windows 7 og 8.
Indhold bl.a.:
• Hvordan virker den nye Start-knap?
• Edge - den nye browser til internettet
• Opsætning af mail og kalender
• Hvad er ændret i Windows Stifinder?
• Handlingscentret – hurtig genvej til indstillinger og beskeder
• Samle dine billeder ét sted
• Gem i skyen med OneDrive
• Den nye søgefunktion
Medbring evt. din egen bærbare computer
Hvis du selv har en bærbar med Windows 10 installeret, så
tag den evt. med på kurset.
Men det er ingen forudsætning for deltagelse på kurset. Så
bruger du bare én af FOAs bærbare computere.
Kursustype
1 aften
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Periode
Tidspunkt
Kursusnr.
21. & 28.
Kl. 8.30-11.30
A 37
november 2017

Periode
27. november
2017

Tidspunkt
Kursusnr.
Kl. 17.30-20.30
A 38

KLUBARRANGEMENTER
Klubben for dagplejere

Jule Bankospil
TID:
Mandag den 20. november 2017 kl. 19.00
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00
STED:
FOA Århus, mødesalen, Christian X's Vej 56-58, Viby J
Dørene åbnes kl. 17.00
Tilmelding:
Tilmeldingen starter den 6. november 2017.
Tilmelding på klubbens hjemmeside:
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne
max. 150 personer pr. aften.
Der kan købes vand, øl og vin
* Bankospillet er forbeholdt medlemmer af klubben
for dagplejere.

Tag med klubben på juletur
til Husum by
TID:
Lørdag den 2. december 2017, kl. 7.00
AFGANG FRA:
FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.
Der vil på denne tur være 1 times stop ved Fleggaard.
Pris: 175,- kr.
Der findes flere oplysninger om turen inde på hjemmesiden
www.dagplejeklubben-aarhus.dk.
Tilmelding:
Tilmeldingen starter den 17. november 2017
Tilmelding på klubbens hjemmeside.
Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne
max. 57 deltagere.
Turen er forbeholdt medlemmer af klubben for dagplejere.
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Social- og sundheds
hjælpernes fagklub

Virksomhedsbesøg hos
Natur-Drogeriet
Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpernes fagklub
inviterer til et spændende virksomhedsbesøg hos NaturDrogeriet med viden, oplysning og oplevelser til alle sanser.
TID:
Mandag den 30. oktober 2017, kl. 16.00-20.00
STED:
Natur-Drogeriet, Nydamsvej 13-15, 8362 Hørning ( vi mødes
på adressen)
Natur-Drogeriet har sammensat et program, der består af
undervisning med udgangspunkt i et udvalg af deres 11 skolekort.
Vi følger op på sidst med nye skolekort sammensat med
udgangspunkt i forskellige problemstillinger, som vi dagligt
støder på, når vi arbejder med mennesker.
Emnet denne gang er allergi
For dem der har lyst, er der mulighed for at købe udvalgte
produkter til en ekstra god pris. Det er muligt at betale med
kontanter eller mobilpay.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden:
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk/
Tilmelding:
Tilmeld dig på hjemmesiden:
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
senest fredag den 13. oktober 2017
Der er 40 pladser efter først til mølle princippet.

Før julemiddagen er der juleinspiration med dekoratør og kunstner Johnny Haugaard.

Julehygge for medlemmer
i Århus
Julen nærmer sig og endnu et år er ved at være slut.
Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere indbyder dig til en hyggelig aften med socialt
samvær, julemad og drikke.
TID:
Onsdag den 29. november 2017, kl. 16.00-22.00
STED:
FOA Århus, i salen, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Før middagen er der juleinspiration med dekoratør og kunstner Johnny Haugaard.
Johnny Haugaard vil inspirere dig til at få lavet den smukkeste juledekoration. Der vil blive trukket lod om dekorationerne ved mødets afslutning.
• Tilbuddet er gratis for medlemmer af klubben
• Ved for mange tilmeldinger trækkes der lod
• Du skal opgive fødselsdag ved tilmelding
• Der er 90 pladser
• Du får kun besked ved for mange tilmeldte
Tilmelding:
Tilmelding til faggruppeklubben via hjemmesiden:
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 3. november 2017.
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Julehygge på Samsø
Onsdag den 6. december 2017,
kl. 17.00-20.00
Medborgerhuset i Tranebjerg

Julen nærmer sig og endnu et år er ved at være slut.

Sygehjælpernes Brancheklub, Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere, Socialog sundhedsassistent klubben og Fagklubben for Pædagogiske assistenter og Pædagogmedhjælpere
indbyder dig til en hyggelig aften med julemad, socialt samvær og julebanko.
Julehyggen er gratis og kun for medlemmer af ovenstående klubber.
Du skal opgive cpr. nr. ved tilmelding. OBS! Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding
Tilmelding (for alle faggrupper) senest tirsdag den 21. november 2017 til:
Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, telefon 4697 3223,
mail: ansc@foa.dk
Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Christian X’s Vej 56-58,
8260 Viby J, telefon 4697 3299, mail: tint@foa.dk

MA-REN
Juletur til Ry

På vores juletur i år tager vi ned til Irene i Ry og laver juledekorationer. 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 senest 13. november kl. 12.00, husk at skrive navn på betalingen.
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FOA SENIORKLUBBER
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

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.
Tid: Tirsdag 17. oktober kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.

”Røverhistorier” v. Flemming Både

Tilmelding til julefrokost den 5. december
Det er ganske vist, at der i og omkring Rold Skov har været
røvere så langt tilbage som vi har vidnesbyrd om. I et foredrag om nogle af disse ugerningsmænd fortæller han om
autentiske personer og deres grumme handlinger. Han er
født i Rold Skov. Der bliver rig mulighed for fællessang, ligesom han også synger andre viser og egne ”røverhistorier”.
Tid: Tirsdag den 7. november kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.

Julehygge med banko

SIDSTE frist for tilmelding til julefrokosten den 5. december
Forplejning: Gløgg og æbleskiver
Tid: Tirsdag den 21. november kl. 13.30. Pris: 30 kr.

Julefrokost

Der vil være underholdning med musik og du har mulighed
for en dans og fællessang. Der kommer flere informationer,
når vi ved, hvor julefrokosten skal afholdes.
Tid: Tirsdag den 5. december kl. 12.00

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

Foredrag

Afdelingsformand Inge Jensen Pedersen, FOA Århus kommer
og besøger os. Hvad hun vil fortælle os, er hendes afgørelse.
Hvis du har spørgsmål til hende, så tag dem med.
Tid: Torsdag den 19. oktober kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 16. oktober

Foredrag

Ole Grøn kommer og fortælle bl.a. om kunst. Han bestemmer
selv, hvad han vil tale om.
Tid: Torsdag den 2. november kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 30. oktober

Hyggedag – årets sidste

Sidste mødedag i år. Vi skal have pakkespil, gløgg og æble
skiver. Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 16. november kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 13. november
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ARBEJDSPLADSJUBILÆER
25 års arbejdspladsjubilæum
1. maj 2017:
1. juni 2017:
2. juni 2017:
6. juni 2017:
22. juni 2017:
11. august 2017:
15. august 2017:

24. august 2017:
1. september 2017:
1. september 2017:
1. september 2017:
1. september 2017:

Susanne Oxenbøll Jensen, pædagogmedhjælper, Vg. Skjoldhøj
Connie Frank Sarinelli, pædagogisk
assistent, Børnehuses Bulderby
Lene Lundgaard Rasmussen,
dagplejer, Viby Dagtilbud
Colin Bradley, plejer, AUH Risskov
Charlotte Gress, pædagogisk
assistent, DII Ellekær
Hardy Aarestrup Skiffard, drifts
assistent, Midttrafik Trafikselskabet
Joan Holmann Piilgaard, social- og
sundhedsassistent, Vikærgården
Omsorgshotel
Tine Thordén, pædagogisk assistent,
SFO Bakkegårdsskolen
Helle Nørregaard Nielsen, dagplejer,
Dagplejen Åby
Tina Elisabeth Jørgensen, dagplejer,
Dagplejen Højbjerg- Holme
Bente Ramsdahl, dagplejer, Dagplejen
Højbjerg- Holme
Tinna Lerche Jensen, pædagog
medhjælper, DII Børneuniversitetet

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 afde-

1. september 2017: Lise-Lotte Gang Avital, social- og
sundhedshjælper, Viby-Højbjerg LC
Skåde
1. september 2017: Charlotte Nielsen, social- og sund
hedshjælper, Viby-Højbjerg LC Holme
1. september 2017: Anne Holberg Rasmussen, dagplejer,
Dagtilbud Beder-Malling
1. september 2017: Mette Frostholm, social- og sundhedshjælper, Viby-Højbjerg LC Holme
22. september 2017: Vibeke Hagenau Hansen, sygehjælper,
Område Marselisborg
22. september 2017: Lone Tolstsrup, social- og sundhedsassistent, Område Christiansbjerg

40 års arbejdspladsjubilæum
1. august 2017:

4. september 2017:
15. september 2017:
18. september 2017:
19. september 2017:

Anne Birgitte Bukdal, hjemmehjælper,
Samsø Hjemmepleje
Knud Christian Pedersen, portør,
AUH Skejby
Anne Birte Jensen, pædagogisk
assistent, DII Skovkanten
Irene Vibeke Hagen, social- og sundhedshjælper, Område Marselisborg
Kurt Sørensen, chefportør,
AUH Midtbyen

lingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved
samme arbejdsgiver i 25, 40 eller 50 år, f.eks. b
 etragtes
Århus Kommune som én arbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Velkommen til alle medlemmer af FOA Århus

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

Pensionsrådgivning

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

tlf. 44 39 39 39
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HAR VI DIN MAIL-ADRESSE?

SMS-NYHEDER

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

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

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

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

FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J • Tlf. 89 36 66 66
aarhus@foa.dk • www.foa-aarhus.dk

FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov • Tlf. 78 47 10 41 • jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.

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

Klubben for Dagplejere
Tlf. 46 97 32 20 / 29 20 38 92
henn@foa.dk • www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale.

11. oktober og 13. december 2017 er A-kassen lukket hele dagen.

AKUT telefon, faglig afdeling, kan anvendes uden for normal
åbningstid til uopsættelige henvendelser: Tlf. 25 15 53 60.
A-kassens Call-center kan anvendes uden for normal åbningstid til
uopsættelige henvendelser: Tlf. 46 97 10 10 mandag-fredag kl. 16-20
Lukket på helligdage, inkl. grundlovsdag og 1. maj
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.

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

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
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