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Tre nytårsforsætter
Julen og nytåret nærmer sig; det er en tid for traditioner.
Mange har fri i juledagene, så vi har tid til eftertænksomhed
frem mod årets afslutning, og det nye års begyndelse. Den
kombination er måske baggrunden for traditionen med nytårsforsætter, hvor vi sætter os mål for det nye år.
Her midt i december vil jeg dog gerne tyvstarte lidt, og allerede nu give mine bud på tre nytårsforsætter, som jeg synes
skal gælde for FOA Århus.
Det første er, at alle skal have et tilbud om FOA-medlemskab,
hvis de arbejder på et FOA-område. Vi har alle et ansvar for at
forklare, at fagforeningen kun kan sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på et FOA-område, hvis langt de fleste er FOAmedlemmer. For ellers kan arbejdsgiverne ikke tage os seriøst
– hverken i hverdagen eller i en konfliktsituation. Og de færreste
tør tro på, at de ville kunne opnå de samme løn- og arbejdsforhold som i dag, hvis fagforeningen ikke havde en overenskomst,
og de hver for sig skulle forhandle med deres arbejdsgivere.
Det andet nytårsforsæt handler om, at vi på arbejdspladserne
så også skal holde fast i de overenskomstresultater, som vi jo
heldigvis har opnået. Vi har alle et ansvar for, at alle for eksempel får de rigtige tillæg og får varslet arbejdstidsændringer i tilstrækkelig god tid. Hvis enkelte accepterer at se stort på reglerne, så kan en ledelse hurtigt begynde at forvente, at andre også
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gør det, og der kan blive skabt en stemning, hvor folk kan føle
sig presset til at arbejde under ringere forhold, end de har ret til.
I FOA Århus arbejder vi på at få flere tillidsfolk, så den enkelte
tillidsrepræsentant skal dække færre kollegaer. Det er allerede
sket i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg,
og vi satser på, at det vil ske på flere andre områder. Vi håber
på, at flere tillidsfolk tættere på medlemmerne kan bidrage til,
at FOA Århus medlemmer overalt får det, som de har krav på.

En ny politik

Det tredje nytårsforsæt handler om, at vi har brug for en ny
politik. Vi skal senest til folketingsvalg i juni, og vi har alle et
ansvar for, hvordan et ny folketing kommer til at se ud. I dette
nummer af Fagbladet FOA Århus giver jeg og flere andre medlemmer nogle bud på, hvilke politiske emner og krav, der er
vigtige for, at FOA-arbejdspladserne kan fungere ordentligt.
Her vil jeg blot slå fast, at fagforeningens arbejde altid vil være
op ad bakke, hvis arbejdspladserne er økonomisk udsultede.
Derfor skal vi fortælle offentligheden, hvad konsekvenserne
er, når der mangler ressourcer i ældreplejen, på børnepasningsområdet, på hospitalerne og andre steder i den offentlige
sektor. Og derfor skal vi stemme på valgdagen.
Vi skal snart til at nyde jule- og nytårstidens traditioner. Jeg
håber, at alle vil bakke op om de tre nytårsforsætter, når vi tager fat på det nye år.
Jeg ønsker alle medlemmer en glædelig jul og godt nytår. 

Hvis enkelte accepterer at se stort på
reglerne, så kan en ledelse hurtigt begynde
at forvente, at andre også gør det, og der
kan blive skabt en stemning, hvor folk kan
føle sig presset til at arbejde under ringere
forhold, end de har ret til.

Dit kryds kan styrke
FOA-arbejdspladserne
Fokus er på FOA-medlemmernes løn- og arbejdsforhold,
når FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen skal
vurdere, hvilke spørgsmål som er de vigtigste
op til folketingsvalget.

 Af: Anders Schou
Det næste folketingsvalg kommer senest i juni 2019, og reelt er valgkampen for længst i gang. Politikerne præsenterer
flittigt deres synspunkter, som FOA-medlemmerne har god
grund til at vurdere kritisk, inden de sætter deres kryds. For
det har stor betydning for deres hverdag, hvordan Folketinget bliver sammensat.
– Folketinget har stor indflydelse på, hvordan forholdene
skal være på FOA-arbejdspladserne, der jo typisk er kommunale og regionale. Fordi Folketinget bestemmer, hvor stramme de økonomiske rammer om kommuner og regioner skal
være, siger Inge Jensen Pedersen.
Hun peger på, at regeringen skal have Folketingets opbakning til de økonomiaftaler, som regeringen laver med kommuner og regioner. Folketinget kan også ændre den budgetlov, der blandt andet lægger et loft over, hvor mange penge
kommuner og regioner må bruge.
– Det er selvfølgelig vigtigt, at FOA-medlemmerne har
mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt, og det kræver, at der er ressourcer nok i ældreplejen, på børnepasningsområdet, på hospitalerne og alle de andre steder, hvor FOAmedlemmerne arbejder, siger Inge Jensen Pedersen.

Når ressourcerne er for små, får det konsekvenser. Det
betyder, at de berørte borgere oplever dårligere velfærdsordninger, og FOA-medlemmerne får et mere stressende og
nedslidende arbejdsmiljø.
– Når man arbejder med mennesker, så er det særligt belastende, når man ikke kan nå at gøre sit arbejde ordentligt.
FOA-medlemmerne mærker borgernes frustrationer og går
selv hjem og er frustrerede over det, som de ikke har nået. Og
ressourcemanglen skaber et højt tempo, som gør, at deres
arbejde også fysisk slider på dem, understreger FOA Århusformanden.

Flere uddannede

Det er afgørende for FOA-arbejdspladserne, hvilken økonomi
et nyt folketing vil sikre kommuner og regioner. Men penge er
ikke den eneste faktor, der skal også være tilstrækkeligt med
uddannet arbejdskraft på FOA-områderne.
– Og her hænger tingene sammen. For hvis et område er
økonomisk udsultet, så vil færre have lyst til at uddanne sig
inden for området. Og hvis der på for eksempel ældreområdet er mange ufaglærte, så vil mange opgaver hænge på de
få uddannede, som så bliver mere nedslidte. Og det er igen
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med til at give området et dårligt ry. Så det er en ond cirkel,
som folketingspolitikerne skal bryde ved både at sikre FOAområderne bedre uddannelsesmuligheder og en bedre økonomi, fastslår Inge Jensen Pedersen.
Hun giver som eksempel, at uddannelsesmulighederne
bliver bedre, hvis Folketinget genskaber en naturlig mulighed for, at social- og sundhedshjælpere kan bygge videre på
deres uddannelse og blive social- og sundhedsassistenter.
Den seneste erhvervsskolereform afskaffede sammenhængen mellem de to uddannelser, der nu er adskilte.
– Ændringen har forringet fleksibiliteten på området, hvor
medarbejderne nu har sværere ved få nye kompetencer, hvis
opgaverne ændrer sig, forklarer Inge Jensen Pedersen, som
understreger, at Folketinget også må sikre, at folk har økonomisk mulighed for at uddanne sig, når de har etableret sig
med familie og større faste udgifter.
Et andet eksempel er fra børnepasningsområdet, hvor den
pædagogiske assistentuddannelse bliver brugt for lidt.
– Det er jo egentlig utroligt. Hvorfor vil Folketinget acceptere, at børnepasning i så høj grad er et ufaglært område,
spørger FOA Århus-formanden, som mener, at pædagogmedhjælpere og dagplejere skal have et økonomisk attraktivt tilbud om at uddanne sig til pædagogiske assistenter.

Sundhed for alle

Sundhedssektoren har naturligvis stor betydning for FOAs
medlemmer. De og deres pårørende har ligesom alle andre
brug for sektoren, som mange FOA-medlemmer også arbejder i. Inge Jensen Pedersen vurderer, at et af sektorens største problemer er, at for mange havner i det hul, der er opstået
mellem de regionale hospitaler og den kommunale pleje.
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Hele sundhedsområdet har stor betydning for alle FOA-medlemmer. De og deres pårørende har ligesom alle andre brug for
sektoren, og samtidig arbejder rigtig mange FOA-medlemmer
inden for området.

– Når hospitalerne udskriver patienterne tidligere, skal
kommunerne kunne tage imod de borgere, som stadig er for
dårlige til at kunne klare sig hjemme eller på et almindeligt
plejehjem. Og de skal kunne hjælpe borgere, der ikke kan klare
sig selv, men som de regionale hospitaler ikke længere mener,
at de skal tage imod, understreger Inge Jensen Pedersen, der
ikke mener, at den opgave bliver løst godt nok i dag.
Hun mener, at det er centralt, at Folketinget sikrer, at der
eksisterer et nært sundhedsvæsen, som kan løse den opgave. Og hun mener, at FOA-medlemmer naturligt vil komme til
at stå centralt, når opgaven skal løses.
Inge Jensen Pedersen oplever, at staten i mange år, generelt har underfinansieret hospitalerne, hvor personalet løber
stærkere, og hvor tempoet betyder, at risikoen for fejl vokser.
Psykiatrien har derudover det særlige problem, at satspuljemidler finansierer en stor del af indsatsen, som derfor består
af tidsbegrænsede projekter.
– Der mangler simpelthen kontinuitet. For eksempel kan
et projekt vise, at mere personale betyder mindre tvang, men
hvad skal man så stille op, når projektperioden udløber og
finsiereningen forsvinder, spørger Inge Jensen Pedersen.

Tryghed og sikkerhed

FOA Århus-formanden mener, at Folketinget bør sørge for,
at FOA-medlemmer og andre lønmodtagere er sikret bedre,

hvis de mister deres arbejde. Og det er, hvad enten nedskæringer gør folk arbejdsløse, eller de ikke kan arbejde, fordi
sygdom eller nedslidning har svækket dem.
– Dagpengene dækker en mindre og mindre del af det
indtægtstab, som folk har, hvis de bliver arbejdsløse, og det
skaber utryghed, siger Inge Jensen Pedersen
I midten af 90erne svarede dagpengene til 63 % af LOarbejders gennemsnitsløn, i dag er dækningen kun på 54 %.
– Den udvikling skal vi have vendt. Den dårlige dagpengedækning forringer selvfølgelig de lediges levestandard, men
vi risikerer også, at folk accepterer dårlige løn- og arbejdsforhold, fordi de er bange for at blive arbejdsløse, frygter FOA
Århus formand.
Hun mener derfor, at politikerne skal måles på, om de
støtter fagbevægelsens dagpengekrav. Fagbevægelsen har
blandt andet krævet, at de maksimale årlige dagpenge stiger
med 13.400 kr. frem mod 2025.
Inge Jensen Pedersen er også meget optaget af, at Folketinget
får indført en erstatning for efterlønnen, så nedslidte og syge får
mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
– Det er alt for svært at få både seniorførtidspension og
almindelig førtidspension, og alt for mange bliver hevet igennem absurde ressourceforløb, der skal afklare deres arbejdsevne, selvom lægerne og alle andre kan se, at den er væk,
siger hun.
FOA Århus-formanden mener også, at hendes medlemmer vil blive særligt hårdt ramt, hvis Folketinget hæver pensionsalderen.
– Mennesker med hårdt fysisk arbejde – og det er blandt
andre mange af FOAs medlemmer – har selvfølgelig sværere
ved at holde til pensionsalderen, hvis den stiger. Så vi skal have
fokus på det spørgsmål, når vi skal sætte krydset, mener hun.

Mange FOA-medlemmer har et hårdt fysisk arbejde, og bliver
derfor særligt hårdt ramt, hvis Folketinget hæver pensionsalderen. og samtidig gør det svært at få både seniorførtidspension og
almindelig førtidspension.

Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Århus, opfordrer alle fagforeningens medlemmer til, at de stemmer ved det kommende
folketingsvalg, der har stor betydning for alle FOA-medlemmer.

Mere lokalt selvstyre og mindre udlicitering

Inge Jensen Pedersen lægger vægt på, at Folketinget ikke
tvinger kommuner og regionerne til udliciteringer.
– Der bør ikke være måltal for, hvor stor del af en kommune eller regions aktiviteter, der bør være udliciterede.
Tværtimod bør en kommune for eksempel frit kunne vælge,
om kommunen vil have en fritvalgsordning i hjemmeplejen,
eller om kommunen vil koncentrere sig om at sikre en ordentlig kommunal pleje, siger hun.
I dag skal kommunerne have en fritvalgsordning, så de ældre kan vælge privat pleje. FOA Århus peger på, at adskillige
af de private firmaer har opgivet at drive hjemmepleje og har
kastet deres ansatte og de berørte borgere ud i usikkerhed.
– Og så skal kommunerne have et beredskab klar til at
rydde op efter de private, ligesom de i forvejen har skullet
bruge ressourcer på udliciteringsprocessen. Selvfølgelig skal
en kommune kunne vælge, at de penge er bedre brugt på
kommunens ældre borgere, mener Inge Jensen Pedersen.
Der er da også flere eksempler på, at kommuner og regioner har valgt at overtage opgaver, som private tidligere
udførte.
– Samsøs skatteborgere har sparet millioner af kroner,
efter det kommunale Samsø Rederi overtog færgedriften
til Hou, forklarer Inge Jensen Pedersen, som også peger på,
at Region Midtjylland har overtaget lægeambulancekørslen
i flere kommuner, ligesom regionen har besluttet, at deres
egne serviceassistenter skal stå for rengøring og service på
Aarhus Universitetshospital i Skejby.
FOA Århus-formanden opfordrer alle fagforeningens medlemmer til, at de stemmer ved det kommende folketingsvalg.
– De politiske partier har forskellige holdninger til en lang
række spørgsmål, der har stor betydning for FOA-medlemmernes hverdag, så selvfølgelig er det vigtigt, at vi stemmer,
understreger Inge Jensen Pedersen.
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Det vil jeg stemme på
Folketingsvalget nærmer sig. Senest den 17. juni næste år skal krydset sættes, og det kan
også sagtens blive tidligere. Vi har derfor spurgt en række FOA-medlemmer,
hvad de mener, en folketingskandidat skal sætte fokus på.

 Af: Peter Justesen
Bent Petersen, pædagogmedhjælper,
skoleområdet, TR
Jeg synes absolut, at der skal flere ressourcer til folkeskolen, til udsatte børn, til handicappede. Det er områder, der er
sparet alt for meget på. Der mangler virkelig meget, og man
har bare sat folkeskolen til at udføre den inklusion uden at
tilføre ressourcer. Rent politisk har det bare været ord uden
ressourcer. Inklusion er godt nok, men det er ikke godt nok,
hvis der ikke kommer noget økonomi med.
For 20 år siden var de mål og værdier vi havde, noget nemmere at opnå fordi der simpelthen var flere ressourcer.
På dagpengeområdet skal der også ske en forandring, for
hvis man i dag ikke sikrer sig privat, så bliver dagpengene til
en form for 80er kontanthjælp. Det er noget, som politikerne
i meget høj grad burde gøre noget ved.
Jeg synes også, at den generelle debat burde være meget mere nuanceret. Det er efterhånden kun pensionist- og
indvandrerdebat, der bliver talt om, og det virker som om, at
det er nemme populistiske områder. Det er bekymrende, at
stemmerne kan flyttes på den måde, og hvis jeg skal sætte
mit kryds, så bliver det på et parti, der er i stand til at nuancere debatten og gøre noget ved økonomien på skoleområdet. Jeg sætter mit kryds ved dem, der tænker fællesskab og
sammenhæng i samfund.

Lars Frengler, teknisk serviceleder,
skoleområdet, TR
De svageste i samfundet bliver ringere og ringere stillet. Uligheden i vores samfund, det synes jeg, er det vigtigste område, hvis jeg skal sætte mit kryds. Det er en glidebane, vi er
kommet ud på. Alt er udhulet. Det ligger ikke til den danske
mentalitet. For mig betyder den danske model, at vi løfter
i flok og hjælper de svage. Jeg synes, vi er blevet til et land,
hvor alle har nok i sig selv.
Jeg har været på min nuværende arbejdsplads i 25 år. Vi
har så travlt i dag, at vi ikke har tid til at sidde ned og drikke en
kop kaffe i frokostpausen. Vi bliver hele tiden presset, fordi vi
skal spare. Vi har ikke tid nok til at lave vores kerneopgaver,
og så bliver det nogle gange sådanne nogen halve løsninger,
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og det giver utilfredshed blandt vores kollegaer. Man har ikke
armene så langt over hovedet mere.
Lige nu skal jeg eksempelvis sætte gang i renovering af
toiletter, men selvom pengene er der til selve ombygningen,
så har jeg ikke tid til at sætte projektet i gang. Det er ikke tilfredsstillende for eleverne og mine kollegaer, fordi de gerne
vil have de nye toiletter. Så flere penge til skoleområdet, og
så skal de bruges på noget rigtigt. Det er kun en pose penge,
og der bliver brugt mange på pædagogik, fordi der er stort
behov med den nye inklusionspolitik, og så er der jo ikke så
meget til maling. Resultatet er et langsomt forfald.
Dagpengene er også udhulet, både perioden og værdien af
dem. Det er et godt system, men der burde være en bedre sikring. Flexicurity handler om sikkerhed, men den skal jo gælde for
begge sider. Pension og folkepension - det er jo katastrofalt. Jeg
er selv tjenestemand, men mine ydelser bliver modregnet, selvom jeg sparer op. Så jeg forventer en mere samlet indsats på de
områder, helt grundlæggende en mere ligelig fordelingspolitik.

Connie Tanderup, social-og sundhedshjælper i hjemmeplejen
Vi har råbt og skreget på flere varme hænder i mange år. Kravene er blevet større i forhold til arbejdet og ressourcerne er blevet færre. De ældre er blevet ældre, og det bliver i dag forventet,
at vi løber stærkere og stærkere. Det er blevet meget presset.
Jeg begyndte som 18-årig. Dengang kunne man tit drikke
en kop kaffe med borgerne. Det kan man slet ikke på nogen
måde nå i dag, og samtidig må vi ikke vise, at vi har travlt.
Men beboerne kommer ofte med bemærkninger. De læser jo
også aviser og kan se, hvordan tingene er.
Jeg er blevet 55 år og er på slutløn. Jeg synes sådan set, jeg
får en OK løn, og hvis jeg skal stemme på en politiker, så er det
en, der kan skaffe mere personale til mit område.

Hanne Svenning, social- og sundheds
assistent, TR
I forhold til mit arbejde, så skal vedkommende være fortaler
for en ny dagpengeordning. Det er ikke godt nok, man har alt
for få penge at leve for, og det har nogle konsekvenser. Vi er

i et område, hvor det er nemt at få arbejde, men man kan jo
godt blive arbejdsløs. Både længden af dagpengeperioden og
satsen er forringet, og samtidig er alting blevet dyrere.
I forhold til arbejdsmiljø/arbejdspres, skal der flere penge
til området. Der er alt for få hænder til at løfte opgaverne.
Det udfordrer vores arbejdsmiljø, og vi skal gå på kompromis
med vores faglighed. Den manglende økonomi giver også rekrutteringsproblemer. Vi har svært ved at rekruttere og vi har
svært ved at fastholde, fordi folk finder ud af, hvor hårdt det
er, hvor hårdt arbejdsmiljø der er, og til en løn der ikke er god
nok. Vagterne er også svære at få til hænge sammen med
familieliv.

Pia Schulz Pedersen,
serviceassistent, TR
Jeg mener, at grøn politik er nødvendig. Vandløb, skov, grundvand med mere er vigtigt. Jeg vil gerne give et grønt Danmark
videre til mine børn. Det betyder meget for mig, og så skal vi
selvfølgelig også kigge i de offentlige budgetter. Det kan godt
være, man ikke kan give flere penge, men så kan man i det
mindste være lidt mere realistisk i budgetterne. Man hører
for ofte politikere, der lover til højre og venstre og siger, at
der er masser af penge. Men virkeligheden er ikke, at det er
noget, man mærker som medarbejder i det offentligt. Vi bliver konstant udsat for besparelser med det resultat, at vi får
færre kollegaer. Jeg har aldrig oplevet, at der blev ansat flere
kollegaer. Kun det modsatte. Jeg er 37 år nu, og har lige haft
11-års jubilæum.
Der skal være noget mere kontrol med bankerne. Finanssektoren får simpelthen for lang line, og det undrer mig, at
de kan slippe afsted med det. Hver gang der sker noget, så
ryster man på hovedet, men det kommer ikke bag på os. Det
skal ændres.

Søren Nieschke,
brandmand, TR
Det offentlige har fået tæsk i mange år, ikke kun i mit job,
men på alle områder. Jeg har en mor på plejehjem, og der er

skåret ned. Hun får ikke den omsorg, jeg forventer, hun burde
have. Den berømte velfærd, de varme hænder, det er en service som borgerne forventer, den skulle gerne være forsvarlig, men der har man skåret meget ind til benet. Jeg erkender,
at man ikke kan have en ublu vækst. Men når der er stigning i
det offentlige, så er det til konsulenter og administrativt personale, og selv om der også er brug for det, så mener jeg, at
der er mere brug for dem, der udfører pleje og omsorg. Det
betyder rigtig meget, at ansatte i ældresektoren, plejesektoren og på børneområdet har tid til at snakke og være der for
de mennesker, der har brug det. Jeg forventer en fornuftig
service uden at blive forkælet.
Inden for mit eget fag, så er det vel desværre sådan, at der
skal ske noget alvorligt, før man får flere ressourcer.
Jeg kan godt frygte på lang sigt, at det bliver sådan, at man
kun kan få, hvis man kan betale, men der er vi heldigvis ikke
endnu, og jeg håber da heller ikke, at vi kommer dertil.

Beth Birk,
dagplejer
Det skal være en kandidat, der vil dagplejen, og som kan italesætte os. Det er altid institutionerne, der bliver talt om. Og
så tænker jeg, at det skal være en kandidat, der er villig til
at skabe noget fleksibilitet, så vi kan få nye dagplejere. Det
kommer der stort set ikke i dag, fordi jobbet er for ufleksibelt,
fordi vi arbejder 48 timer om ugen. Det passer ikke for unge
mennesker med børn, fordi de ikke kan få fri til at komme til
skolemøde eller andet, så for unge dagplejere er det besværligt. Det skal vi have ændret på.
Dagpengeområdet skal også ændres. Det er uholdbart.
Hvis man bliver arbejdsløs eller ramt af sygdom, er det rigtig
svært at klare sig med den nuværende sats og længde af dagpengeperiode. Min egen søn er tømrer og kom til skade på sit
arbejde. Han blev langtidssygemeldt og fik på et tidspunkt at
vide, at han faldt for 22 ugers reglen. På jobcenteret sagde de
så, at den eneste mulighed var at sige op, få karantæne og så
få understøttelse, selvom arbejdsgiveren gerne ville beholde
ham. Heldigvis blev det ikke til noget, da beslutningen efter
meget bøvl blev ændret, men det er de regler, man render ind
i, og det er simpelthen for ufleksibelt. Det fungerer ikke, det
skal helt klart laves om og forbedres.
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Ordinær generalforsamling i FOA Århus
Torsdag den 4. april 2019, kl. 17.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Da det næste afdelingsblad først udkommer i marts
2019, indkaldes hermed til afdelingens ordinære generalforsamling allerede nu.
Jævnfør lovene skal annoncering af generalforsamlingen
ske med mindst 60 dages varsel.

Dagsorden:
1. Velkomst, herunder præsentation af afdelings-
bestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Regnskab 2018 og rammebudget 2019
6. Beretning – fremtidig virksomhed
7. Indkomne forslag
8. Valg
a. Valg af afdelingsformand 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
Kandidatforslag til pkt. 8.a. Valg af afdelingsformand, skal
være afdelingen i hænde senest 5. marts 2019.
Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i
hænde senest 5. marts 2019.
Læs nærmere om tilmelding m.v. i marts-bladet 2019.

Husk at tjekke din løn, hvis du
arbejder i jule- og nytårsdagene
Reglerne for hvad man får for at arbejde juleaften kan variere alt efter, hvor man er ansat.
De fleste indenfor FOAs største gruppe, social- og sundhedssektoren,
oplever at arbejde på helligdage.

 Af: Jakob Jensen Lindblom
Arbejder man på en helligdag, som ikke falder en søndag,
så har man både krav på et 50 procentstillæg af de timer,
hvor man arbejder og en erstatningsfridag (FO-dag), som
svarer til det antal timer, som man er ansat.
En 37 timers-ansat får dermed 7,4 timers FO-frihed,
mens en på 30 timer kun får 6 timers FO-frihed, som man
skal afholde senest 3 måneder efter.
Arbejder du ikke på helligdagen, men har eksempelvis
planlagt fridøgn eller arbejdsfri (nul-dag), så optjener du
også FO-dag, men får ikke 50 procentstillæg.
8  |  FOA ÅRHUS  |  DECEMBER 2018

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

MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2019
Velkommen til et aktivt
første halvår af 2019
På de næste sider finder du en række af afdelingens
aktiviteter for første halvår af 2019.
Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens
hjemmeside www.foa-aarhus.dk.
Du kan bl.a. møde Lars Olsen, journalisterne bag
Working Poor Road Trip og komme med på forskellige
rundvisninger, en tur med Slæbebåden Jakob m.m.
Som vanligt viser FOA Cinema nogle gode film.
Vi håber på stor opbakning til arrangementerne.

Farvel til arbejderklassen?

Kom til foredrag og debat ved forfatter, journalist og cand.
phil. i samfundsfag Lars Olsen.
I efteråret 2018 udkom Lars Olsens nye debatbog ’Det forsvundne folk’, der handler om dem vi tidligere kaldte arbejderklassen, der nu er forsvundet fra medier og politikeres
forestilling om ’videnssamfundet’.
Politikerne taler ikke om dem, journalisterne kender dem
heller ikke, og i den offentlige debat hører vi kun sjældent om
dem. Men på arbejdsmarkedet udgør de næsten 4 ud af 10,
og vi er som samfund nødt til at tage deres problemer mere
alvorligt, mener Lars Olsen.
Eksempelvis har en social- og sundhedsassistent ni gange
større risiko for at havne på førtidspension end en økonom. I
offentlige storkøkkener har de ganske rigtigt fået mange hjælpemidler, der i dag skal klare de tunge løft. Problemet er bare at
de også har fået New Public Management, der sætter tempoet
op, og at hjælpemidler nogle gange tager ekstra tid. De føler sig
presset til at gøre deres arbejde her og nu og belaster så kroppen på den måde. Der findes mange andre eksempler – lad os
høre om dine og kollegernes erfaringer på debatmødet.
I foredraget fortælles om skel i arbejdslivet, og hvordan reformer og pres på levevilkårene skaber større utryghed i ar-

bejderklassen. Bogens (’Det forsvundne folk’) analyser viser,
at helbred er blevet en ny risikofaktor; folk med skrantende
helbred er markant mere utrygge end for ti år siden – og har
større mistillid til politikerne. Der sker i disse år en svækkelse
af den sociale kontrakt mellem borgere og stat, som er fundamentet for velfærdssamfundet.
Tid og sted:
Torsdag 28. marts 2019 kl. 19.00- ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursus nr.: A00
Tilmeldingsfrist: Torsdag 28. februar

•

Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’Working Poor Road Trip’

Mød Europas nye fattige – foredrag og debat.
I løbet af de seneste 10 år er der opstået en ny gruppe arbejdere i Europa: The Working Poor. Hundredvis af food banks
er skudt op, og millioner af arbejdere og arbejdsløse står i kø
for at få madvarer.
Arbejdsmarkedet er blevet mere usikkert. Antallet af fleksible ansættelser, vikarjobs og midlertidige kontrakter er eksploderet. Samtidig bliver der skåret i understøttelse og pension i hele Europa. Også i Danmark banker fattigdommen på,
og antallet af lavtlønsjobs stiger.
Tilsammen betyder det, at vi for første gang siden 2. verdenskrig ser en generation vokse op med færre rettigheder
end deres forældre.
Fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen tager
os med på en visuel rejse til et Europa i forandring. Med fotos, video, fortællinger og fakta, lægger vi op til en debat om,
hvor Danmark og resten af kontinentet bevæger sig hen.
Tid og sted:
Torsdag 28. februar 2019 kl. 19.00- ca. 21.00 i FOA Århus.
Kursus nr.: A01
Tilmeldingsfrist: Fredag 1. februar

•

Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.
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’DOMMERENS VALG’

Instruktør Richard Eyre
Fiona Maye er en fremtrædende
dommer ved den britiske High
Court, hvor hun behandler sager
i familieretten.
Af religiøse grunde nægter den
17-årige Adam at tage imod en
blodtransfusion, der kan redde
hans liv, og hans forældre er enige. Skal Fiona tvinge Adam til at
leve mod hans vilje?
For at nå en afgørelse besøger Fiona, Adam på hospitalet –
et møde, der får en helt særlig betydning for dem begge, og
som ændrer deres liv.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Torsdag 7. februar 2019 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A06
Tilmeldingsfrist: Fredag 11. januar

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’LYKKE PER’

Instruktør Bille August
På jagt efter lykken sætter Per
sejl mod København for at studere til ingeniør og realisere et stort
visionært og moderne energiprojekt.
Familien Salomon fascineres og
begejstres af Pers ambitioner, de
giver næring til hans projekt som
begynder at tage form.
Per forelsker sig i Jakobe og nu
synes lykken at være gjort, men begivenheder fra barndommen vil ikke slippe deres tag.
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Bemærk, at filmen varer 2 timer og 47 minutter. Der holdes
ikke pause i filmen.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Torsdag 7. marts 2019 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A07
Tilmeldingsfrist: Fredag 8. februar

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

’WONDERFUL COPENHAGEN’

Instruktør Bo Tengberg
En ung østeuropæisk kvinde tager til København for at arbejde,
men tvinges ud i prostitution af
bagmænd.
Tanja åbner en café i Kødbyen på
Vesterbro, og hun bliver uforvarende en del af hændelserne,
og får indblik i et miljø hun ikke
kendte eksistensen af.
Ved tilfældigheder vikles Tanja
ind i den unge kvindes skæbne,
men må snart erkende, at hendes forsøg på at hjælpe får fatale konsekvenser.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Tirsdag 19. marts 2019 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A08
Tilmeldingsfrist: Fredag 15. februar

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Byvandringer
Byvandring i Århus:
Da Aarhus fik en kvindelig
politibetjent

Byvandring i Odder:
Fra bondeby til lokalhovedstad
For 200 år siden var Odder blot en bondelandsby. Tilsyneladende ikke væsensforskellig fra de cirka 40 andre landsbyer i herredet. Den var lidt større end de fleste, men ikke
den største, og Odder havde heller ikke nogen tradition for
at være magtcentrum eller hovedsæde. Så hvorfor blev det
netop Odder, der kom til at gennemgå en rivende udvikling,
der ændrede landsbyens karakter og betydning fuldstændigt? En udvikling, som i øvrigt er ret enestående også i en
bredere dansk kontekst. Meget få bondelandsbyer i dette
land opnåede købstadskarakter inden andelstidens slutning. Det samme gælder de hundredvis af nye stationsbyer.
Så hvorfor lige Odder? De gamle folketællinger giver os måske en del af svaret.
Guiden er Klaus Markmann Jensen.
Der er plads til 30 personer – tilmelding foregår efter ’først
til mølle-princippet’.
Tid:
Mandag 8. april 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested: Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en
endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A02
Tilmeldingsfrist: Fredag 8. marts

•

Turen fører os tilbage til 1914, da Århus som det første sted
i Danmark fik en kvindelig politibetjent.
Johanne Berg blev født i Aalborg i 1883, men flyttede som
30 årig til Århus, hvor hun blev ansat som patruljerende politibetjent med fokus på “usædelige piger”. På sine aftenpatruljer skulle hun holde særligt øje med helt unge piger, der
færdedes på gaderne og nær byens beværtninger.
Forud for ansættelsen var der gået en lang debat. Kunne en
kvinde være betjent? Vi skal høre om forkæmpere og modstandere, mens vi følger i sporene på Johanne Berg. Før sin
tiltrædelse spurgte en journalist, hvad hun ville gøre, når
hun stod overfor en nærgående herre: “Frk. Berg sender os
et sønderknusende blik: “Så hænger jeg politiskiltet ud og
siger: Passér gaden, lille ven!””
Undervejs på turen skal vi også høre om politiets historie,
og vi rejser blandt andet tilbage til 1800-tallet, hvor byens
politistab bestod af bare tre betjente. Den ene drev landbrug og kørte med post ved siden af, mens de to andre var
et par gamle skomagere. De gik patrulje i byen, men holdt
gerne pause på et værtshus.
På turen kommer der også svar på, hvornår politiet for første gang begyndte at regulere trafikken, hvornår byen fik sit
første lyskryds og så opklares det også, hvem, der gik 235
skridt i Volden og 267 skridt i Rosensgade.
Guiden er Doron Haahr.
Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle-princippet’.
Tid:
Torsdag 23. maj 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested: Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en
endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A03
Tilmeldingsfrist: Fredag 26. april

•

Johanne Berg,
den første kvindelige
politibetjent i Danmark.
Foto:
Waldemar Riis Knudsen
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Århus havnerundfart med slæbebåden
Jakob
Havnefarten byder på en hyggelig, guidet sejltur rundt i Aarhus havn. Vi kan opleve Aarhus fra en helt ny vinkel, når vi fra
søsiden passerer Lighthouse, Navitas, DOKK 1 og Bestseller,
den gamle toldbod, og Danmarks største containerhavn.
Turen varer 1½ time.
Der er plads til max 34 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle-princippet’.

Ladywalk 2019

Mandag 27. maj kl. 18.30 fra Tangkrogen.
Tilmelding og pris: Se i næste nummer af Fagbladet FOA
Århus. NB! Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes via
afdelingen.

Tid:
Torsdag 9. maj 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested:
Oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A04
Tilmeldingsfrist: Torsdag 11. april

•

FOA Kor

Koret starter op igen onsdag 9. januar 2019 kl. 19.00 – 21.30
på Lokalcenter Rosenvang, Vidtskuevej 4, Viby J.
Både herre- og damestemmer er meget velkomne.
Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere erfaring med korsang.
Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr. 86 14 97 18.
NB! Ønsker du at deltage i FOA Koret, skal du tilmelde dig
(også selv om du tidligere har deltaget).
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk
Kursus nr.: A05
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. januar

•

Tivoli Friheden – rabat med LO Plus kort

Kom billigt i Tivoli Friheden med dit LO Plus kort. Gå ind på
www.loplus.dk/tivolifriheden og køb billige billetter til Tivoli
Friheden.

Sådan tilmelder du dig
arrangementer i
FOA Århus
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.
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1. maj i FOA Århus

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

KLUBARRANGEMENTER – GENERALFORSAMLINGER
MA-REN
Generalforsamling MA-REN

Tid: Mandag den 25. februar 2019 kl. 16.00
Sted: FOA Århus, kantinen, Christian X’s Vej 56-58, Viby J.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning fra formanden Birthe Stilling Lahn
7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
8. Indkommende forslag
9. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlem, kasserer for 2 år,
		 Grethe Brøndum (modtager genvalg)
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år,
		 Ann Charlotte Emmertsen (modtager genvalg)
c. Bilagskontrollant for 1 år, Eva KreiIing,
		 (modtager genvalg)
10. Hvad gør vi i fremtiden med klubben?
11. Eventuelt
Tilmelding:
På grund af spisning er der tilmelding senest den 11. februar
2019 kl 12.00 til Grethebrondum@outlook.dk med navn og
telefonnummer.
P.S. Ingen banko i år.

Social- og sundheds
hjælpernes fagklub
Ordinær generalforsamling i Social og
Sundhedshjælpernes fagklub

Tid: Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18.00
Sted: FOA Århus, kantinen, Christian X’s Vej 56-58, Viby J.

Tilmelding:
Tilmelding til faggruppeklubben af hensyn til traktementet
via hjemmesiden: www.socialogsundhedshjaelperklubbenaarhus.dk
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 14. februar 2019

Klubben for Dagplejere
Generalforsamling i
Klubben for Dagplejere

Tid: Onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.45
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
mødesalen, 1. sal
Der er spisning kl. 18.00 - 18.45
Dagsorden:
Se dagsordenen på klubbens hjemmeside
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Indkomne forslag:
Forslag til behandling under pkt. 5 Indkomne forslag, og pkt.
6 lovændringer skal ifølge lovene indsendes skriftligt, senest
8 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere,
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Kandidatforslag:
Forslag til kandidater til valg på generalforsamlingen skal
ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej
56-58, 8260 Viby J
Regnskab:
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i klubben.
Tilmelding:
Tilmelding senest 27. februar 2019 på klubbens hjemmeside
www.dagplejeklubben-aarhus.dk på grund af traktement
(2 stk. smørrebrød + øl/vand)

Dagsorden:
Se dagsordenen på klubbens hjemmeside
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Kandidatforslag:
Ifølge lovene skal kandidatforslag til faggruppeklub/sektor
bestyrelsen/faggrupperepræsentanter indsendes skriftligt
til faggruppeklubben, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.,
senest torsdag den 7. februar 2019.
Indkomne forslag:
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde
senest torsdag den 14. februar 2019.
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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
Hvor intet andet er anført afholdes klubbens arrangementer
på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.

Nytårskur

Vi byder velkommen til det nye år med underholdning af Kaj
Vestergaard. Kaj vil synge og fortælle om de sange han synger.
Forplejning: Ostebord, vin, kaffe. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag 15. januar kl. 13.30

Underholdning med sang og musik
v/ Ole Nørskov

Ole Nørskov spiller i orkesteret Touch Of Shadows, hvor han
er bandets chefbooker. Da han var færdig med at vogte målet på håndboldlandsholdet og i AGF, skiftede han bolden ud
med guitar og elbas.
De seneste 25 år har han - udover en solokarriere - spillet i
flere populære blues- og rockbands.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 5. februar kl. 13.30

Foredrag v/ Palle Jørgensen

Palle Jørgensen arbejder ikke på havnen længere. Han er pensionist. Men han husker tilbage på sine arbejdsår med stor
glæde. Han har været med til at få opført skulpturen på havnen.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 19. februar kl. 13.30

Generalforsamling

Dagsorden ifølge lovene. Kom og gør din holdning og indflydelse gældende i klubben.
Forplejning: Smørrebrød, øl, vand. Pris: Gratis
Tid: Tirsdag den 5. marts kl. 13.30

Møde med politikere i forhold til valget

Politikerne vil fortælle om, hvad de vil arbejde for i forhold til
ældre, hvis de kommer i Folketinget/regeringen.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30
Tid: Tirsdag den 19. marts kl. 13.30
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FOA Efterløns- og pensionistklub
Odder
Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Hyggedag med sang

Tid: Torsdag den 10. januar kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 7. januar

Nytårskoncert

Tid: Fredag den 18. januar kl. 17.30. Sted: Spektrum

Besøg

Lone Hessellund kommer og viser og fortæller om magnetfelt-terapi.
Tid: Torsdag den 24. januar kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 21. januar

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tid: Torsdag den 7. februar kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 4. februar

Besøg

Borgmester Uffe Jensen kommer og fortæller om sit liv.
Tid: Torsdag den 21. februar kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 18. februar

Pakkespil

Tid: Torsdag den 7. marts kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 4. marts

Underholdning med sang

Sten og Kaj Rasmussen fra Rye kommer og underholder med
sange fra 50’erne og frem.
Tid: Torsdag den 21. marts kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 18. marts

ARBEJDSPLADSJUBILÆER
25 års arbejdspladsjubilæum

Susanne Hededal Andersen, pædagog
medhjælper, BH Blæksprutten
11. maj 2018:
Pia Rasmussen, pædagogmedhjælper,
DII Lindegård
1. juni 2018:
Janie Karina Pinderup, pædagog
medhjælper, DII Hurlumhejhuset
1. juni 2018:
Tanja Fisher Ulrich, pædagog
medhjælper, DII Tryllefløjten
1. juli 2018:
Gitte Nielsen, pædagogmedhjælper,
Børnehuset Vesterbro
1. juli 2018:
Lise Hambro Mikkelsen, pædagogmedhjælper, BH Kløverparken
5. august 2018:
Lise-Lotte Ingerslev Lauersen,
husassistent, Plejehjemmet Tranbjerg
1. september 2018: Oda Maagaard Nielsen, social- og
sundhedsassistent, AUH Skejby
1. september 2018: Aase Lousdal Nielsen, social- og
sundhedshjælper, Stefanshjemmet
1. september 2018: Lars Frengler, teknisk serviceleder,
Lystrup Skole
1. september 2018: Gitte Skov Andersen, pædagog
medhjælper, DII Anemonen
23. september 2018: Nanna Lyhne Olesen, dagplejer,
Dagplejen Skovvangen
1. oktober 2018:
Lone Sand Pedersen, dagplejer,
Dagplejen Odder By

1. oktober 2018:

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-

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

1. februar 2018:

Gitte Sehested Jørgensen, dagplejer,
Dagplejen Odder By
Dorte Nielsen Haugaard, service
1.oktober 2018:
assistent, AUH Skejby
Inge–Lise Forsingdal, husassistent,
1. oktober 2018:
AUH Midtbyen
1. oktober 2018:
Birgit Mogensen, plejer, Odder
vejledning og mestring/ Lokal
psykiatrien
13. oktober 2018:
Birgitte C Madsen, dagplejer,
Dagplejen Egå-Risskov-Skæring
24. oktober 2018:
Birgit Lind Bredahl, social-og
sundhedsassistent, Viby-Højbjerg
Hjemmepleje
1. november 2018: Annette Tejl Toft, pædagog
medhjælper, VG Frederiksgården
29. november 2018: Helle Lyngaa Eliasen Kjær, pædagogmedhjælper, DII Spiloppen dt Tilst
1. december 2018: Gitte Frandsen, dagplejer, Dagplejen
Højbjerg-Holme

40 års arbejdspladsjubilæum

1. november 2018: Inge Pedersen, plejer, AUH Risskov
1. november 2018: Susanne Holst Friis, plejer,
AUH Risskov

FØLG FOA ÅRHUS
PÅ DE SOCIALE MEDIER

Pensionsrådgivning

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

tlf. 44 39 39 39

Abonner

Facebook: www.facebook.com/foaaarhus.dk
YouTube: www.youtube.com/foaaarhus
Instagram: www.instagram.com/foaarhus
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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 • aarhus@foa.dk • www.foa-aarhus.dk
Tlf. faglig afdeling: 89 36 66 66 • Tlf. A-kassen: 46 97 36 90
Åbningstider i faglig afdeling
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

Åbningstider i A-kassen*
Mandag 10.00-15.30
Tirsdag 10.00-15.30
Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-13.00

*16. januar, 10. april og 19. juni 2019 er A-kassen lukket hele dagen.

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.
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
afr@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
Tyge Søndergaards Vej 26, Indgang L, 8200 Århus N.
Tlf. 2029 1819 • 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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