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Generalforsamling
er ikke verdens mest
interessante ord
Men generalforsamlingen har en stor betydning for dig og
alle andre medlemmer. Det er her, hvor du kan gøre din indflydelse gældende på en række områder, og det er her, du
kan fortælle, hvad du mener, der skal ske i FOA Århus. Det
er nemlig lige nu vigtigt, at vi står sammen og fortæller, at
nok er nok.
Arbejdsgiverne presser konstant på for at ændre vores
aftaler, og de vil gerne effektivisere og spare hele tiden. Den
danske velfærdsstat er begyndt at smuldre, og på landsplan
er antallet af offentlige ansatte faldet med 30.000 siden 2011.
Det gør ondt på velfærden, selvom der rent faktisk er penge til
at gøre det anderledes.
I Aarhus Kommune hober pengene sig op i de forskellige
magistratsafdelinger, og der var i 2016 en opsparing på 657
millioner kr. i alt. Men det virker ikke til, at der er vilje til at
bruge flere penge på velfærdsområderne, selv om byrådet har
ønsket det, og som FOA Århus har beskrevet i fagbladet fra
oktober 2017.
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Det skaber utryghed for både borgere og ansatte i eksempelvis hjemmeplejen, hvor der er stort pres. Køreplaner der
ikke hænger sammen, fordi der ikke er afsat nok tid til hverken kørsel eller besøg. Tid der mangler, fordi der ikke er nok
ansatte. Ansatte der er svære at fastholde og rekruttere, fordi
løn- og arbejdsforhold bliver nedprioriteret.
Regionerne bliver også presset, og selvom der lige nu er sat
stop for yderligere besparelser i 2018, så har de mange års
nedskæringer haft stor betydning for hospitalerne og psykiatrien. Der er mangel på personale og ressourcer, og både ansatte og borgere kan i høj grad mærke konsekvenserne. Der er
gjort en indsats for at forbedre de aktuelle problemer i psykiatrien, men der er fortsat lang vej, og eneste løsning er kort og
kontant flere penge og flere ansatte.
Ældre- og sundhed er de største områder, men også på de
mindre områder kan alle mærke, at der er knaphed. I pædagogisk sektor er der travlt, fordi antallet af tidsbegrænsede ansættelser er alt for høj. Tidsbegrænsede ansættelser er i mod
reglerne og kun til fordel for kommunen, der undskylder sig
med ”økonomisk usikkerhed”. Sådan er det på mange områder
– økonomien dominerer, selvom det burde være visioner om
vores fremtid, der trådte ind i stedet. Vi har nemlig råd, hvis vi
prioriterer.

Fortsat kamp og sammenhold

Hvis den offentlige sektor skal genvinde sin styrke og relevans, så skal der mere tillid til mellem politikere, ledelse og
medarbejdere.
De ansatte vil gerne gøre stor forskel for deres medmennesker, og derfor synes jeg, der mere end nogensinde er brug
for, at vi står sammen. Viser hele omverdenen, at der skal ske
forandringer. FOA Århus, forbundet og alle andre afdelinger
arbejder hele tiden for, at der sker ændringer, men vi kan ikke
gøre det alene, og de store omvæltninger kommer kun, når vi
viser sammenhold.
Derfor håber jeg, at så mange som muligt møder op til årets
generalforsamling torsdag d. 19. april 2018, så vi i den politiske ledelse kan få nogle klare retningslinjer for vores arbejde
og opbakning til vores fortsatte kamp.


De ansatte vil gerne gøre stor forskel for
deres medmennesker, og derfor synes jeg,
der mere end nogensinde er brug for, at vi
står sammen. Viser hele omverdenen, at
der skal ske forandringer.

Når nok
er nok
I både psykiatrien og den århusianske hjemmepleje har FOA Århus medlemmer fået nok.
Der er blandt andet fokus på de to områder,
når afdelingens politiske ledelse gør status
op til årets generalforsamling.

 Af: Anders Schou
FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen lægger vægt på, at
folk skal kunne have et helt arbejdsliv i et job, hvor FOA har
overenskomsten.
– Det lyder måske som et banalt krav, men faktum er, at
mange ufrivilligt arbejder på deltid, og at mange bliver nedslidte og må stoppe før tid, siger hun.
FOA Århus formand mener, at det er vigtigt, at alle FOAmedlemmer reelt får en ret til at komme på fuld tid, hvis de
vil.
– Det er svært at leve af et deltidsjob, som også giver lavere pensionsindbetalinger, siger Inge Jensen Pedersen.
Hun peger på, at der så også skal gøres en indsats, som
sikrer, at FOA-medlemmer kan holde til at arbejde i 37 timer.
– Det kan blandt andet ske ved, at overenskomsterne giver en bedre beskyttelse af medlemmernes fritid og flere
rettigheder for eksempel ved børns sygdom, forklarer FOA
Århus formand.
Det hjælper dog ikke meget, at FOA Århus medlemmer har
rettigheder i deres overenskomster, hvis de ikke bruger og
håndhæver dem i hverdagen.
– Det er vigtigt, at vi på arbejdspladserne står sammen
om, at vi arbejder efter overenskomsten og for eksempel
ikke møder en halv time før og arbejder gratis. Vores fritid er
alt for dyrebar, og gratis arbejde kan hurtigt blive en forventning hos ledelsen, siger Inge Jensen Pedersen.
Men der er også brug for, at lovgivningen sætter nogen
rammer for, hvor mange ældre eller børn et FOA-medlem
skal kunne nå at hjælpe.
– Jeg mener, at vi skal arbejde for minimumsnormeringer
på både ældre- og børneområdet, så der på den måde bliver
sat grænser for, hvor ringe velfærdsordninger og hvor dårligt
et arbejdsmiljø, der kan være i en kommune, understreger
Inge Jensen Pedersen.
De enkelte kommuner – og regionen - har dog også selv
et ansvar for, at deres budgetter er ansvarlige overfor både
borgerne og de ansatte.
– Det handler om serviceniveau og arbejdsmiljø her og nu,
men arbejdsgiverne skal også huske, at alle prognoser viser,

at de får brug for meget ny arbejdskraft, som kan blive svær
at tiltrække, hvis forholdene ikke er i orden, vurderer FOA Århus formand.
Samtidig er der behov for at ændre forholdene omkring
uddannelserne på FOAs områder, hvis det skal lykkes at tiltrække flere.
– For eksempel bør hele uddannelsen være lønnet, for det
kan være svært at leve på en SU, hvis man har været ude på
arbejdsmarkedet i nogle år, siger Inge Jensen Pedersen, der
også mener, at man skal genindføre sammenhængen mellem social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistent-uddannelserne, så hjælpere igen let kan læse videre
til assistenter.

Frivillige

Århus er Europæisk Frivillighovedstad i 2018, og FOA Århus
har arbejdet på, at det skal stå helt klart, hvad der kan være
frivilligt arbejde, og hvad der ikke kan.
– Det handler om at sætte hegn – om at beskytte det arbejde, som skal være lønnet, understreger afdelingens næstformand Mette Fuglsig Schjødt, der sidder i Aarhus Kommunes FMU, Fælles MED Udvalget.
FMU har lavet en ramme om frivillighed, der netop fortæller, hvad man må og ikke må, og Mette Fuglsig Schjødt er
godt tilfreds med rammen.
– For eksempel er det lykkedes os at få fastslået, at frivillige ikke må udføre myndighedsopgaver, forklarer hun.
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Aarhus for Velfærd

Fagforeningssamarbejdet Aarhus for Velfærd holdt i valgåret
2017 fire tema-møder rundt om i Århus, hvor århusianerne
kunne fortælle om deres forventninger til fremtidens kommunale velfærd. Og på et valgmøde bad Aarhus for Velfærd, så en
række byrådskandidater om at forholde sig til forventningerne.
Fremover vil samarbejdet holde møder ad hoc, når der er
behov for det.
– Og det er vigtigt at inddrage flere, der brænder for at
gøre en indsats - flere medlemmer og flere tillidsrepræsentanter i arbejdet, siger Mette Fuglsig Schjødt.

Kaffemøder i Odder

FOA Århus og Odder Kommune har aftalt, at FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen og næstformand Mette Fuglsig
Schjødt fremover mødes uformelt med Odders borgmester
Uffe Jensen, direktøren for ældreområdet Jette Lorenzen,
samt børne- og ungeområdets direktør Karsten Poulsen.
Det første såkaldte kaffemøde er allerede afholdt, og formålet med møderne er at finde ud af, om der er problemer,
som der er behov for tage op på formelle møder.
– Vi tror på, at det kan være nyttigt også at have et forum,
hvor vi kan mødes mere uformelt, siger Inge Jensen Pedersen.

Faglige møder

I Aarhus Kommune har hjemmeplejen store problemer. I efteråret var der flere steder faglige møder blandt hjemmeplejens ansatte, fordi social- og sundhedspersonalet er utilfredse med arbejdsforholdene, og kritikpunkterne er meget ens
de forskellige steder.
De ansatte er utilfredse med, at de har for lidt tid til at hjælpe
de ældre borgere, ligesom der er for lidt tid til transport mellem borgerne. Der er også en udbredt utilfredshed med, at de
ansatte får sværere ved at hjælpe og informere hinanden, fordi de skal møde direkte ved borgerne og ikke først har haft et
fælles morgenmøde. De ansatte vil heller ikke have uniformer
med hjem og opbevare privat, og det har 760 skrevet under på.
FOA Århus har haft møde med Sundhed og Omsorgs direktion, hvor man talte om utilfredsheden, og her lovede ledelsen forbedringer.

Der er alt for få ressourcer i hjemmeplejen, og de ansatte er meget pressede. 
Foto: Anne-Mette Kruse

Aleris, den sidste private leverandør af pleje og hjemmehjælp i
Aarhus Kommune, har trukket sig med den begrundelse, at de
ikke mente, at de kunne levere en ordentlig kvalitet med de ressourcer, som er til rådighed i den kommunale hjemmepleje.

– Men de ansatte er stadig meget pressede. Der er alt for
få ressourcer i hjemmeplejen og, derfor har de ansatte alt for
travlt, fastslår formanden for social- og sundhedssektoren
Jette Ohlsen.

Stop for privat pleje

Sektorformanden mener, at det er meget sigende, når den
sidste private leverandør af pleje og hjemmehjælp i Århus,
Aleris, ikke længere vil udføre plejeopgaver for kommunen.
Sundhed og Omsorg ville betale firmaet det samme beløb for
at løse opgaverne, som opgaverne koster i den kommunale
ældrepleje. Og så mente Aleris ikke, at firmaet kunne levere
en ordentlig kvalitet til de ældre og tilbyde de ansatte et ordentligt arbejdsmiljø.
– Når et privat firma ikke kan løse opgaverne på en ordentlig måde, hvis det skal ske med de ressourcer, som er
til rådighed i den kommunale hjemmepleje, så understreger
det, at hjemmeplejens ansatte har ret, når de klager over forholdene, mener Jette Ohlsen.
Det private firmas plejestop betyder omkring 200 overtallige medarbejdere hos Aleris, der var den sidste af tre private
leverandører af ældrepleje; de to andre er gået konkurs.

Frit valg

Det er et lovkrav, at borgerne skal have et såkaldt frit valg
mellem kommunal og privat hjemmepleje, hvis en kommune
ellers kan finde firmaer, der vil udføre opgaven.
Men FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen mener, at
lovgivningen bør ændres, så kommunalpolitikerne frit kan
vælge, om der i deres kommune overhovedet skal være en
mulighed for at vælge privat hjemmepleje.
– ”Frit valgs-ordningen” kræver en dyr bureaukratisk indsats til prisfastsættelse, godkendelse og kontrol, og i det her
tilfælde er det endda uden resultat, fordi der jo ikke er et privat alternativ. Ressourcerne til bureaukrati – og oprydning
efter krakkede og opgivende plejefirmaer - bør kommunal-
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politikerne kunne vælge at bruge på en bedre ældrepleje, siger Inge Jensen Pedersen.
Hun opfordrer til, at Christiansborg-politikerne slipper kommunerne fri og giver dem et frit valg, når det gælder ”frit valg”.
FOA Århus formand peger også på, at det er ”frit valgsordningen”, der har skabt minuttyranniet, hvor al hjælp er
gjort op i enkeltydelser, der tager et bestemt antal minutter.
– Minuttyranniet er simpelthen opstået for kunne afregne
med de private firmaer, forklarer Inge Jensen Pedersen.

Rekrutteringsproblemer

Situationen i hjemmeplejen – og i den århusianske ældrepleje generelt - betyder, at Sundhed og Omsorg har helt særlige
problemer med at rekruttere social- og sundhedspersonale,
vurderer Jette Ohlsen:
– De har et dårligt ry. Vi hører for eksempel fra mange social- og sundhedsassistenter på Aarhus Universitetshospital, at de ikke kunne finde på at skifte til kommunen, selvom
de kunne få en højere løn.
Hun peger derfor på, at en særlig rekrutteringspulje i en
overenskomst ikke nødvendigvis løser en kommunes problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
– Det handler i hvert fald lige så meget om de rammer,
man tilbyder folk at arbejde under, fastslår Jette Ohlsen.
Når FOA Århus beskriver forholdene i ældreplejen, så er vi
ofte blevet beskyldt for ”at tale hjemmeplejen ned”. Og det
giver området et dårligt image, hvilket blandt andet medvirker til, at unge vælger social- og sundhedsfaget fra, mener
kritikerne.
– Men jeg tror ikke på, at man kan tale ældreplejen ret meget hverken op eller ned, siger Inge Jensen Pedersen og peger på, at der er ansat over 4000 mennesker som social- og
sundhedspersonale i Aarhus Kommune.
Der er derfor mange, der arbejder på området, kender en
ansat eller har et familiemedlem, en veninde eller en bekendt, der kender en ansat. Desuden har mange en pårørende, der bor på plejehjem eller har brug for hjemmehjælp.
– Der er rigtig mange, der ved meget om, hvad der sker i
ældreplejen, og derfor kan man ikke bilde folk noget ind, mener Inge Jensen Pedersen, som derfor ikke tror på, at smarte
rekrutteringskampagner kan være særligt effektive.
– Kun store og reelle forbedringer virker, hvis Aarhus Kommune vil forbedre sit ry, og det bør kommunen huske, både
når den forhandler løn og vedtager sit budget.

Forlig med MSO

Når det gælder de lokale lønforhandlinger, så indgik FOA Århus i sommer en såkaldt forhåndsaftale med Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. Fra 1. januar 2018
er aftalen udgangspunkt for de lokale lønforhandlinger.
– Vi kan være tilfredse med aftalen, fordi den indeholder
de ting, som vi lagde mest vægt på, nemlig flere penge til
basispersonalet og en senioraftale.
Forhåndsaftalen indeholder et løngenopretningstillæg, der
er til alt uddannet social- og sundhedspersonale, der i maj
2017 havde været ansat mindst tre år i Aarhus Kommune
og ikke i forvejen får særlige personlige løntillæg. Samtidig
lykkedes det at bevare tre løntrin i forhåndsaftalen, der også
kommer basispersonalet til gode, ligesom resultatløn hovedsageligt skal gives til teams og grupper af medarbejdere.
Forhåndsaftalen fastslår også, at resultatløn altid skal gives
efter aftale mellem FOA Århus og Sundhed og Omsorg.
Forhåndsaftalen indeholder også flere elementer, der sikrer, at det er attraktivt for social- og sundhedshjælpere og andre grupper at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter,
og endelig er der flere penge til områdets seniorordning.

Nok er nok

Forholdene i psykiatrien er uacceptable for både ansatte og
patienter. FOA Århus – og ikke mindst afdelingens tillidsrepræsentanter på området – har sammen med de andre faggrupper gjort en stor indsats for at forbedre situationen.
– Mere personale er det allervigtigste, når man skal forbedre sikkerheden på de psykiatriske afdelinger og en velfungerende psykiatri kræver også flere sengepladser, siger
Jette Ohlsen.
Som en del af indsatsen samlede Psykiatri-topmødet ”Nok
er nok” godt 40 tillidsvalgte, der repræsenterede ansatte i
behandlings- og socialpsykiatrien samt dele af hjemmeplejen. På mødet lovede den nye midtjyske regionsrådsformand, Anders Kühnau, at arbejde for flere penge til psykiatrien, hvilket er lykkedes. Ligesom den nyvalgte Psykiatrilisten
under regionsrådsvalgets konstitueringsforhandlinger fik
forhandlet yderligere midler til området.

Forholdene for både ansatte og patienter på det psykiatriske
hospital i Risskov er stadig uacceptable.
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– Men endnu har de ansatte i psykiatrien ikke oplevet nogen særlige forbedringer, så nu skal der altså ske noget, understreger Jette Ohlsen.
Psykiatrilisten er et samarbejde mellem de forskellige faggrupper i psykiatrien og udspringer af de ansattes utilfredshed med forholdene. Formålet er at skaffe flere ressourcer
til området, og listen kom ind i Regionsrådet med et mandat.
– Det overraskede mange og er et udtryk for, at sammenholdet mellem faggrupperne er stort, vurderer Jette Ohlsen.

Besparelser på AUH

På AUH er endnu en udmøntning af besparelser på vej, selvom regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at de sidste mange års krav om en årlig 2%-produktivitetsstigning er
suspenderet i 2018.
– Det er slet ikke noget, man mærker blandt personalet,
siger Jette Ohlsen.
Flere steder på AUH har ledelserne dog meldt ud, at de
ikke kan spare mere på plejepersonalet.
– Og den melding håber jeg, at de vil stå fast på, siger hun.

Flere serviceassistenter

Region Midtjylland har lavet en rapport, der handler om såkaldt ressourceoptimering på serviceassistentområdet.
– Rapporten peger på, at det vil være hensigtsmæssigt
med en opgaveflytning, som betyder, at der skal bruges flere
serviceassistenter, fortæller Ulla Warming, der er formand
for Kost- og Servicesektoren i FOA Århus.
En opgaveglidning, som betyder at alle serviceassistenternes kompetencer bliver brugt, vil da også afspejle det regionale princip om at løse opgaverne på ”lavest mulige omkostningsniveau”.

Et voksende behov for serviceassistenter betyder, at der skal gøres en indsats for at rekruttere nye serviceassistenter.

Rapporten viser, at der kan spares penge, hvis det bliver
mere klart beskrevet, hvilke arbejdsopgaver de forskellige
faggrupper skal udføre.
– For eksempel er der instrumenter, som bliver gjort rene
af både sygeplejersker og serviceassistenter, forklarer Ulla
Warming.
Rapporten lægger også op til, at serviceassistenter kan
være med til at sikre en kontinuitet og et overblik, der kan
betyde besparelser.
– Det kan eksempelvis handle om, at der er et mindre
madspild, når det er den samme serviceassistent, der er ansvarlig for forbruget på en afdeling.
Desuden peger rapporten på, at det kan give besparelser
på serviceassistentområdet, hvis der er ordentlig vikardækning dvs. med uddannede vikarer, som ved, hvad de har med
at gøre.
Det voksende behov for serviceassistenter sker samtidig
med, at mange serviceassistenter i de kommende år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor skal der gøres en
indsats for at rekruttere nye serviceassistenter.
– Og her er det vigtigt at kunne tilbyde gode løn- og arbejdsforhold, understreger Ulla Warming.

Tidsbegrænsede ansættelser

Fællestillidsrepræsentanterne for pædagogmedhjælpere
og pædagogiske assistenter har gjort en stor indsats for at
få stoppet tidsbegrænsede ansættelser, som er i strid med
reglerne.
Hovedreglen er, at tidsbegrænset ansatte skal erstatte
medarbejdere, som er fraværende, ellers vil de typisk have
ret til fastansættelse, selvom der er enkelte undtagelser fra
den regel.
Indsatsen kom fordi, der pr. oktober 2017 var 327 tidsbegrænsede ansatte - udover elever - ud af 1685 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Børn og Unge.
Næsten hver femte var altså tidsbegrænset ansat, og det
virkede mistænkeligt.
Fællestillidsrepræsentanterne har foreløbigt fået afgjort
omkring 100 sager og heraf har de 60 ført til fastansættelse,
fordi tidsbegrænsningerne har været i strid med reglerne.
– Det er voldsomt, at der er begået fejl i 60% af de undersøgte sager. Begrundelsen for tidsbegrænsningerne har ofte
været ”økonomisk usikkerhed”, og det er altså ikke en gyldig
begrundelse, understreger Jack Hougård Kristensen, der er
formand for Pædagogisk Sektor i FOA Århus.
Trods fællestillidsrepræsentanternes store indsats er der
fortsat rigtigt meget at gøre. Pr. januar 2018 er der 341 tids-
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Fællestillidsrepræsentanterne for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har gjort en stor indsats for at få stoppet
tidsbegrænsede ansættelser. Foreløbig har 100 sager ført til 60
fastansættelser.

begrænsede ansatte - udover elever - ud af 1699 ansatte i
Børn og Unge. Og siden 1. oktober er der ansat 207 i tidsbegrænsede stillinger.

Dagplejernes vilkår

I Århus har man samlet vilkår for dagplejerne, der stod beskrevet forskellige steder, i en egentlig vilkårsaftale.
– Der var en del forvirring om, hvilke regler der gjaldt, også
fordi det ikke var alt, som var opdateret, forklarer Jack Hougård Kristensen.
Samtidig er det lykkedes at få indført en beskyttelse af
den tid, som dagplejerne i et område bruger sammen i en
legestue. Nu kan ikke en leder for eksempel ikke holde møder med en dagplejer, mens resten ser efter vedkommendes
børn i legestuen.
– Det fremgår af vilkårsaftalen, at tiden i legestuerne er
tid, som alle dagplejerne og deres børn har sammen, siger
Jack Hougård Kristensen.

Østjyllands Brandvæsen

Hos Østjyllands Brandvæsen fylder det meget blandt brandfolkene, hvordan de bliver fordelt mellem stationen i Ny
Munkegade og stationen i Skejby. Brandvæsenet lægger op
til, at den enkelte skal være fast på en bestemt station, mens
brandfolkene foretrækker at arbejde på skift de to steder.
– Ved større brande deltager brandfolk fra begge stationer,
og så er det en fordel, at de kender hinanden ordentligt, forklarer formanden for Teknik- og Servicesektoren, Bente Mikkelsen.

Letbane og nye buslinjer

I forbindelse med åbningen af den første Letbane-etape har
Midttrafik gennemført flere ændringer af den århusianske
bybustrafik. Ændringerne har på flere måder haft negative
konsekvenser for chaufførerne, fortæller Bente Mikkelsen:
– De har oplevet, at køretiderne i nogle tilfælde er blevet så
stramme, at busserne ikke kan nå frem til tiden. Det stresser
og skader arbejdsmiljøet – det er jo chaufførerne, som skal
høre på de sure kommentarer fra passagererne.
Bente Mikkelsen peger også på, at Letbanen endnu ikke
dækker nok geografisk i forhold til, hvor meget Midttrafik har
indskrænket busdriften.
– Det betyder, at der for ofte ikke er plads i bussen, og det
skaber også surhed og et dårligt arbejdsmiljø, siger hun.

Stor ændring for teknisk-service-personale

Teknisk-service-personalet på skolerne skal fra 1. januar
2018 stå for teknisk service på de lokale daginstitutioner.
Det er en stor ændring, og der er stadig meget af det praktiske rundt omkring, som ikke er faldet på plads.
– Det kan for eksempel handle om, hvordan man kommer
rundt mellem de forskellige arbejdssteder. Eller hvor lang tid,
der er til de forskellige opgaver de forskellige steder, forklarer Bente Mikkelsen.
Nogen skoleledelser – men ikke alle – har ansat flere teknisk servicemedarbejdere til at løse opgaverne, og det betyder, at en del teknisk-service-ledere får mere personale.
– Vi håber, at FOA Århus kan lave en generel lønaftale, som
fastslår, hvor store tillæg teknisk-servicelederne skal have
for det ekstra arbejde, så vi ikke skal forhandle med alle skolerne hver for sig, siger Bente Mikkelsen.


Buschaufførerne oplever, at køretiderne i nogle tilfælde er blevet
så stramme, at busserne ikke kan nå frem til tiden. Det stresser
og skader arbejdsmiljøet.

Samsø kommunale rederi

Samsø kommunale rederi har fortsat stor succes. Selskabet
kommer ud af 2017 med et overskud, så selskabet bidrager
til kommunekassen i stedet for at modtage tilskud. Resultatet er langt bedre end forventet, blandt andet fordi alle udgiftsposter er lavere end forventet.
– Den kommunale drift er et stort økonomisk fremskridt
for Samsø Kommune, når man sammenligner med dengang
kommunen udbød driften og havde et privat selskab til at stå
for færgen, konstaterer Bente Mikkelsen.
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FOA ÅRHUS
Ordinær
generalforsamling
Torsdag den 19. april 2018
Kl. 17.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Indtjekning og spisning: Kl. 17.30-18.30
Generalforsamling: Kl. 18.30
Tilmelding: Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk.
Tilmeldingsfrist mandag d. 16. april.
Tilmelding er alene nødvendig
af hensyn til forplejning.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Regnskab 2017 og rammebudget 2018
Beretning – fremtidig virksomhed
Indkomne forslag
Valg
a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
9. Eventuelt
10. Afslutning

Forslag
Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 20. marts 2018.
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MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2018
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.

Rundvisning i Økologiens Have, Odder

Økologiens Have i Odder er Nordens største økologiske besøgs- og demonstrationshave. Kom med på en rundvisning i
Haven og få en god oplevelse.
Gennem de 26 år, som Haven har eksisteret, er der på grundens ca. 12 ha groet en have frem, som viser kvaliteterne i
økologisk jord- og havebrug.
På denne rundvisning kan vi desværre ikke nå hele haven
igennem, men du og evt. familien kan besøge Haven en anden dag, hvor I kan gå på opdagelse på egen hånd.
Se mere om Økologiens Have på www.okologienshave.dk
Der er plads til max 25 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle princippet’.

FÅ PLADSER

Tid: Torsdag 3. maj 2018 kl. 17.00-ca. 18.00

’Nye tider’

Instruktør Petra Biondina Volpe
Filmen fortæller den gribende og fængslende historie om
kampen for lige rettigheder for kvinder i Schweiz i 1971. Nora
er, en ung husmor, der bor i en smuk lille landsby med sin
mand og deres to sønner.
Det schweiziske landliv er uberørt af de store sociale omvæltninger, som bevægelsen fra 1968 har medført. Noras liv
er heller ikke påvirket; Hun er en stille person, der er glad for
alle – indtil hun begynder at kæmpe for kvindernes valgret,
som mændene skal stemme om ved en afstemning den 7.
februar.
NYE TIDER har vundet tre priser, heriblandt publikumsprisen
på den trendsættende Tribeca Festival i New York, og har
været en stor publikumssucces i hjemlandet, hvor den allerede er indstillet til næste års Oscar-nomineringer.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (ved tilmelding skriver du ”+ 1”).

FÅ PLADSER

Tid og sted:
Tirsdag 15. maj 2018 kl. 19.30 i biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A 04
Tilmeldingsfrist: Fredag 13. april

•

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

Mødested og mødetid: Oplyses i brevet, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Flere busser kører til stedet, men Bus 302 ’Aarhus – Beder
– Nordsminde – Odder’ har stoppested lige ved Økologiens
Have. Der er også gode og gratis parkeringspladser.
Kursus nr.: A 06
Tilmeldingsfrist: Fredag 6. april

•

’I fodsporene på arbejderdrengen Hans’

Byvandring ved Doron Haahr.
På denne vandring hvirvler vi sammen tilbage til et fattigt arbejderhus i Øgadekvarteret i 1900-tallets begyndelse, hvor
vi møder drengen Hans, den stille far, der har skrædderværksted i kælderen, og den stærke mor, der er rengøringskone
og politisk og socialt engageret.
Vi følger i Hans’ fodspor – fra tiden som yngste dreng i en stor
søskendeflok, som elev på Paradisgades Skole, som lærling
hos typograf Olsen i Graven, som stædig fagforeningsmand
i Studsgade og som passioneret medlem af det stadig mere
indflydelsesrige Socialdemokrati.
Alt imens Aarhus og Danmark forandrede sig – undervejs
kom Hans til tops i det danske samfund.
Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter
’først til mølle princippet’.

FÅ PLADSER

Tid: Torsdag 24. maj 2018 kl. 17.00-ca. 18.30
Mødested og mødetid: Oplyses i mailen, som vi sender til dig
med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A 07
Tilmeldingsfrist: Mandag 23. april.

•
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1. MAJ
I FOA ÅRHUS
Ta’ med FOA Århus
i Tivoli Friheden

Vi mødes i år kl. 8.00 i FOA Århus

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
Gyldighedsperiode: På alle åbningsdage i perioden
29. marts til 16. september 2018 – dog ikke på
Fed Fredage efter kl. 18.00.
Se åbningstidspunkter på www.friheden.dk

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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Vi mødes kl. 8.00 i FOAs lokaler på
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Børn er velkomne.

PROGRAM

Velkomst, taler og fællessang
Kaffe og rundstykker
Pølser med brød samt øl/vand

BUS TIL RÅDSHUSPLADSEN

Vi tager bussen, så vi kan nå det fælles
arrangement på Rådhuspladsen,
hvor der er musik og taler

OPTOG TIL HAVNEPLADSEN

Optoget går i år til Havnepladsen mellem
Dokk1 og Nativas, hvor der vil være taler,
musik, boder o.a.

IT KURSER

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.

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.

Excel for begyndere

Få styr på tallene - læg dit eget budget med Excel
Vil du gerne kunne lave dit eget budget over husholdningen,
ejendommen, kørselsforbruget eller har du bare i det hele taget lyst til at få styr på tallene?
Så er dette begynderkursus i Excel noget for dig.
Med små øvelser bliver du introduceret til de grundlæggende
funktioner i Excel med bl.a. formler og diagrammer, så du efter
kurset vil kunne opstille regnskab, budget, lister og diagrammer.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til
brug af pc’en.
Kursustype
3 dags
kursus

Periode
23. & 30. april
samt 7. maj
2018

Tidspunkt
Kursusnr.
Kl. 8.30-11.30
A 12

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
Kursusnr.
26. april samt 3. Kl. 8.30-11.30
A 13
& 17. maj 2018

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 aftener

Periode
8. & 15. maj
2018

Tidspunkt
Kursusnr.
Kl. 17.30-20.30
A 14
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Ladywalk mandag den 28. maj 2018
Ladywalk i Århus
Mandag d. 28. 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 samtidigt 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 70 kr. af gebyret på 140 kr. Du skal selv
betale 70 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 70 kr. på konto 36271447378 - mærket »Ladywalk 18« og med dit navn, cpr.
nr. samt str. på T-shirt.



Tilmeldingskupon til »Ladywalk 18«
– 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.
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Ladywalk på Samsø
Vil du, som FOA Århus medlem, deltage i Ladywalk på
Samsø, SKAL du bruge nedenstående tilmeldingskupon
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, tilmeldingsfrister m.m. er det samme som til deltagelse i Århus.
Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde
senest d. 20. april 2018.
Tilmeldinger og betalinger, der kommer efter denne dato, vil
blive returneret. Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmeldes 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.
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.

KLUBARRANGEMENTER
MA-REN

Perchs The Room Aarhus

Så er det tid til eftermiddagshygge igen. 😉
Tid: Tirsdag den 10. april 2018 mødes vi kl 15 til eftermiddagshygge i Perchs The Room Aarhus, Volden 3.
Egenbetaling:
50 kr. betales på mobilepay 30262673 til Grethe Brøndum
Ved indbetaling bedes oplyses navn og Perchs.
Tilmelding: Senest den 2. april 2018 kl 12.00

Årets sommertur til Den gamle By

Tid: Onsdag den 30. maj 2018 kl 14.00 mødes vi ved hovedindgangen til Den gamle By.
Der vil være mulighed for at opleve Den gamle By på egen
hånd til kl 17, hvor de lukker.
Herefter følges vi ad ud og får lidt godt at spise.
Til de, som ikke kan være der til kl 14.00, lægger vi billetter
med navn ved billetlugen.
Tilmelding senest: Mandag den 21. maj 2018 kl 12.00
Pris: 200 kr. alt incl.
Tilmelding og betaling: På mobilepay til Grethe Brøndum
30262673 med oplysning af navn, telefonnummer og Sommertur. Tilmeldingen er først gældende ved betaling.

Klubben for dagplejere

Rundvisning
i Aarhus teaterbygning

Foto: David Bering

Tid: Lørdag den14. april 2018, kl. 9.30
Rundvisningen varer ca. 1½ time. Efter rundvisning besøger
vi cafe Hack, hvor vi nyder en dejlig brunch.
Pris: 75,- kr.
Der findes flere oplysninger om turen på hjemmesiden.
Tilmelding: Starter den 16. marts 2018, kl. 7.30. Tilmelding
på klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Da der er begrænsede pladser, vil man blive noteret i den
rækkefølge tilmeldingen kommer ind, hvis det viser sig at
interessen er stor, vil du komme på en venteliste til et tilsvarende arrangement.
Turen er forbeholdt medlemmer af klubben for dagplejere.

Byvandring i Århus

Tid: Lørdag den 2. juni 2018
Rundvisningen varer ca. 2 timer
Der vil komme flere oplysninger om arrangementet i starten
af maj måned på klubbens hjemmeside.
Tilmelding: Starter den 14. maj 2018, kl. 7.30. Tilmelding på
klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Da der er begrænsede pladser, vil man blive noteret i den
rækkefølge tilmeldingen kommer ind, hvis det viser sig at interessen er stor, vil du komme på en venteliste til
et tilsvarende arrangement.
Turen er forbeholdt medlemmer af klubben for dagplejere.

Sygehjælpernes Brancheklub
Sygehjælpernes Brancheklub indkalder
til generalforsamling
Tid: Onsdag den 4. april 2018, kl. 17.00
Sted: Kantinen på Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Dagsorden ifølge lovene.
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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

Hyggemøde med banko og kinesisk lotteri
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 15. maj kl. 13.30

Udflugt

Jesperhus Blomsterpark – nærmere oplysninger senere.
Tid: Tirsdag den 29. maj

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

Pakkespil

Husk pakke til ca. 30 kr.
Tid: Torsdag den 22. marts kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 19. marts

Linedance

Instruktør Anette Kousgaard kommer og instruerer i linedance og ALLE, der har lyst, kan deltage. Anette underviser på
mange hold og har gjort det i flere år med stor succes. Håber
at vi får en sjov og underholdene eftermiddag.
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag 3. april kl. 13.30

H.C. Vartenberg – Mit liv som Showbizze

Den aarhusianske revymand – sanger, musiker og entertainer fortæller om sig selv og andre usandsynlige historier. Ind
imellem skal vi høre sange og revyviser og hans uundværlige saxofon. Vi bliver heller ikke snydt for et par monologer
med bodegahelten ”Brians far”, og får genopfrisket nogle af
de populære numre fra hans tid med Østjysk Musikforsyning.
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 17. april kl. 13.30

1. maj

Vi mødes i FOA, Christian X’s Vej, til morgenkaffe, taler, sang og
pølser inden vi fortsætter til Hack Kampmanns Plads (Dokk1).
Pris: Gratis
Tid: Tirsdag den 1. maj kl. 8.00
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Tur i Økologiens Have

Vi kan køre sammen fra Spektrum kl. 13.45
Pris: 80 kr. for rundvisning og kaffe
Tid: Torsdag den 5. april
Tilmelding: Senest den 3. april

Besøg – fortælling om tur til Svalbard

Ingvard Nørgaard kommer og fortæller om sin tur til Svalbard, der ligger 2.500 km i retning mod Nordpolen.
Tid: Torsdag den 19. april kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 16. april

ARBEJDSPLADSJUBILÆER
25 års arbejdspladsjubilæum

1. november 2017: Pia Bergstrøm Frandsen, pædagogmedhjælper, DT Tranbjerg
8. december 2017: Rikke Bust Erler, pædagogisk assistent,
DII Riisvangen
9. december 2017: Søren Brøgger, erhv. serviceassistent,
AUH Midtbyen
11. december 2017: Tove Trantofte, social- og sundheds
assistent, AUH Skejby
12. december 2017: Helle Kahl Poulsen, social- og sundhedshjælper, LC Viby, Kongsgården
2. januar 2018:
Dorte Lading Jensen, dagplejer,
Dagplejen Hjortshøj
16. januar 2018:
Charlotte Ihlefeld Nielsen, dagplejer,
Tranbjerg Dagtilbud
19. januar 2018:
Jette Bergfriedt Mortensen, social- og
sundhedshjælper Christiansbjerg
Plejehjem
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-

31. januar 2018:
1. februar 2018:

7. februar 2018:

Jane Bugge, dagplejer, Åby Dagtilbud
Marianne Sørensen, social- og
sundhedsassistent, Christiansbjerg
Plejehjem
Lene Sig Frederiksen, sygehjælper,
Christiansbjerg Plejehjem

40 års arbejdspladsjubilæum
16. januar 2018:
1. februar 2018:
1. marts 2018:
1. marts 2018:
1. marts 2018:

Anna Jakobsen, dagplejer, Trige Dagtilbud
Myrna Viola Thers, social- og sundheds
assistent, AUH Skejby
Lone Ginna Nielsen, social- og sundhedsassistent, AUH Midtbyen
Hanne K Baatrup, social- og sundheds
assistent, AUH Midtbyen
Birgitte Skole Jakobsen, sygehjælper,
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
Aarhus Kommune som én a rbejdsgiver, uanset at tjenestestedet har været på flere institutioner.

Forsikring

Pensionsrådgivning

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

tlf. 44 39 39 39

FØLG FOA ÅRHUS
PÅ DE SOCIALE MEDIER
Abonner

Facebook: www.facebook.com/foaaarhus.dk
YouTube: www.youtube.com/foaaarhus
Instagram: www.instagram.com/foaarhus

Ring
70 33 28 28
og hør mere om
vores forsikringer

Tjenestemændenes
Forsikring hedder nu
TJM Forsikring
Tiden er løbet fra vores gamle navn. For at blive kunde hos os, skal du i dag blot
være medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med, eller voksent barn af et
medlem, som er kunde. Vi har også fået nyt logo og ny hjemmeside – tjm-forsikring.dk.
Dine forsikringer og fordele ændrer vi ikke ved – vi er stadig selskabet med attraktive
forsikringer til gode priser, solide rødder i fagbevægelsen og Danmarks mest tilfredse
forsikringskunder.
Sammenhold
betaler sig
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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

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

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

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

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. maj, 13. juni, 12. september, 14. november og 19. december 2018 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.
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

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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