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FORMANDEN
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Af Inge Jensen Pedersen,
afdelingsformand

Nu starter
valgkampen for alvor
Her i oktober åbner Folketinget, og så begynder det sidste
folketingsår inden valget. Næste folketingsvalg kommer senest i juni 2019, og det betyder, at folketingsåret bliver én
lang valgkamp frem til valgdagen.
I den politiske debat kan det være svært at skelne mellem
de politiske partier, som tilsyneladende alle vil øge velfærden
og bekæmpe unødvendigt bureaukrati. Men det hjælper at
have et stort fokus på, hvad partierne konkret har gjort og evt.
hvad de håndfast lover at gøre. Og et meget mindre fokus på,
hvad de siger i smukke, men ofte upræcise vendinger.
Det kan være nyttigt at se på, hvordan den detaljerede virkelighed ser ud bag alle de smukke ord. Men det kan være
svært at gennemskue, hvad der gemmer sig under spindoktorernes fine indpakningspapir. FOA – både forbundet centralt
og din lokale fagforening – vil frem mod valget give dig vigtige
fakta, der har betydning for FOA-medlemmers hverdag. Så du
og dine kollegaer kender dem, når I en dag om ikke så længe
skal sætte jeres krydser.
For eksempel kan det være svært at gennemskue om store
og flotte tal reelt rummer en forbedring eller en forværring. Fra
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2001 til 2017 voksede det offentlige forbrug med 75 mia. kr.
Det er et meget stort tal. Men næsten hele væksten ligger frem
til 2010, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fra 2010 til 2017 voksede forbruget kun med 3 mia. kr.,
og det var slet ikke nok til at kompensere for, at der i samme
periode blev flere børn og ældre. Velfærdsudgifterne skulle
være vokset med hele 21 mia. kr., hvis de skulle have kompenseret for den ændrede aldersfordeling i befolkningen. Der
er altså brugt 18 mia. for lidt til at bevare det velfærdsniveau,
der var i 2010. Og den kendsgerning kan jo forklare den triste
virkelighed som FOAs medlemmer ofte oplever i blandt andet
ældreplejen, på sygehusene og på børnepasningsområdet.

Mange løfter, men masser af bureaukrati

Det kan også være svært at vurdere politikernes løfter om
afbureaukratisering og regelforenklinger. De sidste mange
regeringer har lovet at beskære bureaukratiet, og alligevel
har mange FOA-medlemmer oplevet, at det er vokset. Derfor
er det vigtigt at se på, om de politiske partier reelt vil droppe
det, der skaber bureaukratiet.
Vil de droppe de mange registreringer, målinger og evalueringer, som politikere og topembedsmænd i årevis har troet
kunne sikre kvaliteten? Og erkende, at diverse regneark ikke
kan give en dækkende beskrivelse af velfungerende velfærdsordninger, som opstår i mødet mellem engagerede offentligt
ansatte og de berørte borgere.
Og vil de politiske partier opgive de fritvalgsordninger og
udliciteringer, der skaber meget af bureaukratiet? For hvis
private skal være på et område, så skal arbejdet, for eksempel ældreomsorg, deles op i enkeltopgaver som påsætning af
støttestømper eller medicingivning, der alle skal prisfastsættes, visiteres, registreres og afregnes. Og det betyder flere ressourcer til bureaukrati og dermed færre til velfærd.
Jeg vil opfordre alle til at vurdere, hvordan politiske partier
konkret handler, inden de sætter deres kryds på valgdagen. I
FOA Århus vil vi i hvert gøre, hvad vi kan for at holde fokus på
indholdet og ikke indpakningspapiret, når politikerne uddeler
gaver op til valget.


Der er altså brugt 18 mia. for lidt til at
bevare det velfærdsniveau, der var i 2010.
Og den kendsgerning kan jo forklare den
triste virkelighed som FOAs medlemmer
ofte oplever i blandt andet ældreplejen, på
sygehusene og på børnepasningsområdet.

Birgit Lindhøj og May-Brit Stokholm Jensen tjekker opgaver på det digitale system.

Udflytning til AUH Skejby
er en kæmpe opgave
Mange FOA-medlemmer er involveret i udflytningen til det nye supersygehus i Skejby, og det
er en stor opgave. I alt bliver det nye Aarhus Universitetshospital på 406.000 m2, når hele
sygehuset er færdigt og taget i brug, og det bliver det største i Danmark.

 Af: Peter Justesen
På flade fødder tager turen fra den ene ende til den anden
omkring 25 min. I alt 3,5 km. En afstand der kan tage pusten fra mange, men også en afstand og en størrelse som de
11.000 ansatte i større eller mindre grad skal forholde sig til
i hverdagen.
Vi har besøgt tre afdelinger, og der er stor forskel på, hvornår og hvordan flytningen er foregået og ikke mindst hvor
meget, den har betydet.
Sterilcentralen har travlt

En af de meget omtalte afdelinger på AUH er Sterilcentralen,
hvor alle kirurgiske instrumenter, fra samtlige afdelinger på
AUH bliver rengjort og steriliseret. Sterilcentralen har ligget
på matriklen i syv år, og har tidligere rengjort og steriliseret
for det gamle Skejby Sygehus, men servicerer nu også de nye
afdelinger på AUH.

Tidligere var der på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade
mindre sterilcentraler, hvor de forskellige instrumenter blev
rengjort, men med flytningen er den proces blevet samlet et
sted. Derfor er Sterilcentralen på bare tre måneder gået fra at
have ca. 20 medarbejdere til at have omkring 45 medarbejdere.
To af FOA-medlemmerne er kvalitetskoordinator Birgit
Lindhøj og sterilassistent May-Britt Stokholm Jensen. De
er begge social- og sundhedsassistenter og er enige om, at
sammenlægningen har været og stadig er en hård proces.
- Vi har haft travlt, meget travlt, og vi er et meget vigtigt
speciale. Hvis det ikke fungerer her, så kan andre afdelinger,
hvor der er brug for sterilt udstyr, ikke udføre deres arbejde,
fortæller de samstemmende.

Nye arbejdsgange

Sammenlægningen har gjort arbejdet mere udfordrende, og
det er der flere grunde til.
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Der skal læres nye specialer. Førhen var de enkelte medarbejdere klar over, hvordan instrumenterne på deres afdelinger skulle skilles ad, rengøres og samles igen. Nu skal
medarbejderne have langt større viden, fordi der er flere
afdelinger, der skal serviceres. Det betyder flere forskellige
typer instrumenter og flere teknikker, der skal indøves.
Samtidig er kommunikationen blevet anderledes. Tidligere
var steril-personalet tæt på andre faggrupper på de enkelte
afdelinger. Så kunne kollegaerne mundtligt aftale, hvad der
var vigtigt her og nu, og hvad der kunne vente lidt. I dag ligger afdelingerne op til 25 minutters transport væk, og derfor foregår alt elektronisk. Der kan godt haste bestilles, men
ofte kommer ordrerne i klumper, fordi de enkelte afdelinger
sender instrumenterne til rengøring og sterilisering efter en
dags arbejde, og så sker der en ophobning, hvor man tidligere
kunne tage arbejdet mere løbende.

Treholdsskift og løsninger på vej

Den større arbejdsmængde har blandt andet medført, at der
er indført treholdsskift, og selv om det er hårdt, så kæmper
alle for at få enderne til at hænge sammen, og der er lavet en
frivillig ekstra arbejdstidsaftale. Derfor skal der ansættes flere medarbejdere, og afdelingsledelsen forventer, at der inden
udgangen af 2018 bliver ansat minimum 10 nye kollegaer, og
det ser de ansatte frem til.
- Vi håber på, at der kommer en løsning så hurtigt som
muligt. Vi er glade for vores arbejde, og det skal vi jo også
gerne blive ved med at være, fortæller Birgit Lindhøj og MayBritt Stokholm Jensen.

Stort og med større afstand til alt og alle

På afdelingen Diabetes- og hormonsygdomme har social- og
sundhedsassistent Karin Husted stadig ikke helt fundet sig til
rette. Afdelingen flyttede i maj måned, og efterfølgende har der
været sommerferie, så derfor er der stadig mange områder, hun
ikke har vænnet sig til på den nye afdeling. Eksempelvis gik hun
de første dage den fuldstændig samme vej, når hun skulle frem
og tilbage til omklædningen. Så var hun sikker på at gå rigtigt.
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Plejen af patienterne og opgaverne er de samme, mener socialog sundhedsassistent Karin Husted. Til gengæld har hun endnu
ikke helt vænnet sig til logistikken, hvor man ikke nødvendigvis
kender den person, der kommer for at hjælpe til med opgaver.

Men det er ikke geografien, der er det sværeste. Det er
mere den nye struktur, hvor personalet ikke nødvendigvis
kender serviceassistenter, portører og andre faggrupper. Det
gjorde man tidligere, men i dag er transport af patienter, rengøring og andre opgaver lagt ud til store afdelinger, der arbejder for hele hospitalet og ikke kun for den enkelte afdeling.
Derfor er det ikke nødvendigvis de samme medarbejdere, der
kommer på afdelingerne.
- Det er ikke plejen af patienterne, der vælter læsset. Det
er det samme, men logistikken er helt ny for os. Vi havde ikke
elektronisk opgavebestilling på den gamle afdeling, og det er
stadig nyt for os. Vi kender ikke den, der udfører handlingen
i den anden ende, det hele er jo elektronisk, og det er anderledes. Men jeg tror, det er en tilvænning, og jeg tror, at
om et år, så tænker jeg ikke på det, fortæller Karin Husted
og fortsætter:
- Det er jo et stort sted, vi er flyttet til. Vi kender efterhånden afdelingen, men vi kender jo ikke hospitalet, siger Karin
Husted.

Serviceassistenterne vil have mere alsidigt
arbejde

Tillidsrepræsentant Pia Schulz Pedersen arbejder som serviceassistent på Ældresygdomme. Hun og kollegaerne har
oplevet, at de har fået færre typer opgaver, så der nu er mere
ensidigt hårdt rengøringsarbejde end tidligere. Derfor kæmper serviceassistenterne lige nu for at få flere forskellige typer opgaver.
- Vi er begyndt at få flere opgaver, men det er jo en lang
proces. Vi fremsætter et ønske, så skal ønsket til ledelsen,
og der er andre faggrupper, der skal godkende opgaveforflyt-

ningen, så det tager tid. Men vi får sandsynligvis rengøring og
opfyldning af de bakker, der bliver brugt til at tage blodsukker. Den opgave ligger lige nu hos plejen, men de vil gerne af
med den, og så får vi et mere alsidigt arbejde, fortæller Pia
Schulz Pedersen.

Bedre lokaler

Social- og sundhedsassistent Helle Larsen arbejder på Ældresygdomme sengeafsnit 1. Hun oplevede, at flytningen var
en lang proces, fordi den blev udsat flere gange på grund af
forsinkelser i byggeriet.
Men det var også dejligt at komme ud til de nye lokaler.
- Her er lyst og venligt, og der er en god akustik. Lokalerne
indbyder ikke til, at man taler højt, siger hun.
Hun fremhæver også stuerne som forbedrede. Førhen var
det tosengsstuer, nu er det stuer med en seng, og det er en
fordel. Både i forhold til at bekæmpe smitte, men også fordi
de fleste gerne vil ligge for sig selv.
- Nogle patienter synes, det er lidt ensomt, men de fleste
kan godt lide det, og så er der plads til, at de pårørende kan
overnatte på stuerne, siger Helle Larsen.
Det er over et år siden afdelingen flyttede ud til det nye
AUH, og selv om det er blevet hverdag, så kan hun stadig huske nogle af problemerne, der eksempelvis var med opgavesystemet, der bruges til at bestille portører, bioanalytikere,
medicin og meget andet.
- Vores opgavesystem voldte os lidt frustrationer. Det var
nyt for hele huset, og rutinerne blev hele tiden ændret. Hvad
der var rigtigt en fredag, det var ikke rigtigt om mandagen,

Opgavesystemet voldte lidt frustrationer, og var nyt for hele huset, men i dag synes social- og sundhedsassistent Helle Larsen,
at det fungerer godt.

Serviceassistent og tillidsrepræsentant Pia Schultz Pedersen vil
gerne have mere alsidigt arbejde, så arbejdet ikke udelukkende
består af hårdt rengøringsarbejde.

fordi man havde fundet nye og smartere måder, men i dag
synes jeg, at det fungerer godt. Alt i alt er afdelingen faldet
godt til, og når vi ser tilbage på det år, der er gået, så er vi
blevet taget rigtig godt i mod, slutter hun.
Det er altså forbi med at bestille hjælp over telefonen, men
på tværs af afdelingerne er der rimelig stor enighed om, at
selvom der er mange nye rutiner, så er mange systemer gode
og fornuftige, og de nye lokaler er på mange måder bedre og
mere moderne end de gamle på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade.
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Fra Risskov til Skejby
I november flytter psykiatrien fra Risskov og bliver en del af det nye supersygehus, Aarhus
Universitetshospital. Flytningen vækker blandede følelser hos
fællestillidsrepræsentant Bent Lykke.

 Af: Anders Schou
– Jamen jeg er da træt af det, svarer fællestillidsrepræsentant Bent Lykke, når han skal forklare, hvordan han personligt har det med, at psykiatrien flytter til Skejby.
Efter 166 år i Risskov skal psykiatrien fra november 2018
være en del af det nye store Aarhus Universitetshospital,
som er skudt op i Skejby.

Risskov
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– Jeg føler jo nærmest, at jeg er født herude, hvor jeg har
arbejdet siden 1973, og jeg har aldrig forestillet mig, at jeg
skulle arbejde et andet sted, fortæller fællestillidsrepræsentanten for Psykiatri og Social i den østlige del af Region
Midtjylland.
Han er uddannet som plejer på det psykiatriske hospital i
Risskov, som, han mener, har en bedre placering, end psykiatrien får på det nye supersygehus.
– Her er mere roligt, og patienterne kan gå ture i skoven og
ved vandet. I Skejby kan de gå rundt om en bette sø, forklarer
han.
Den første overlæge på det psykiatriske hospital i Risskov,
Harald Selmer, lagde da også vægt på at inddrage “Naturens
Skjønheder [i en] venlig Beliggenhed og et afvexlende Landskab” i behandlingen.
Bent Lykke ser dog også fordele ved, at psykiatrien snart
forlader Risskov, hvor der har været psykiatrisk hospital siden 1852.
– Det er da positivt med nogle nye rammer, hvor der er
store patientstuer og store fællesrum. I Risskov er meget af
det noget gammelt noget, siger han.
Fællestillidsrepræsentanten vurderer, at det største problem ved flytningen er, at psykiatrien og de fysiske syg-

domme, somatikken, får fælles akutmodtagelse på Aarhus
Universitetshospital.
– Det er et kæmpe minus. Jeg tænker, at det kan give en
del bøvl; hvis for eksempel alvorligt psykisk syge råber og
skriger, kan det virke meget skræmmende, forklarer Bent
Lykke.
Han forventer, at det bliver en stor omvæltning at arbejde
i de nye bygninger.
– Bare sådan en ting, som at der ikke er nøgler, men kort
og scannere. Nu har jeg i alle de mange år haft et stort fokus
på, at nøglerne aldrig måtte blive væk og mærket efter, om
de var i lommen. Og jeg har aldrig mistet mine nøgler. Nu er
det slut med nøglerne, og det er da smart med sådan et kort,
siger Bent Lykke.
Han er ikke den eneste som synes, at det er vemodigt,
at psykiatrien nu flytter fra Risskov til Skejby. Omkring
1000 nuværende og tidligere ansatte deltog, da psykiatriledelsen og personaleforeningen 17. august
2018 holdt afskedsfest på det gamle psykiatriske
hospital. Her spillede først Chok-Rock, der er et
band for patienter og personale, og derefter
spillede Folkeklubben.

Når Bent Lykke tænker tilbage på de mange år, som ansat på det psykiatriske hospital i Risskov, så er det i forhold
til patienterne, at han har haft de oplevelser, som har gjort
størst indtryk på ham.
– Nogle af de patienter jeg har mødt, har jeg jo lært rigtigt godt at kende. Det skete især tidligere, da vi havde tid til
reel rehabilitering. Her lærte vi for eksempel mennesker med
angst at tage bussen eller hjalp folk med at rydde op i deres
lejlighed. Det er der ikke tid til i dag, hvor vi kun har mulighed
for at behandle sygdommen og ikke personen, siger fællestillidsrepræsentanten.


Skejby

Fællestillidsrepræsentant
Bent Lykke, FOA, Aarhus
Universistetshospital, Risskov

FOA ÅRHUS  |  OKTOBER 2018  |  7

SEKTORSÅRSMØDER I FOA ÅRHUS

6. november 2018

6. november 2018

Social- og
sundhedssektoren

Teknik- og
servicesektoren

Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
i mødesalen

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. Beretning/fremtidig virksomhed
4. Årsmødetema: Oplæg om proces og resultatet i
forbindelse med OK 18 v/Jakob Jensen Lindblom
5. Indkomne forslag*
6. Valg
Der er ingen valg i år
7. Eventuelt
8. Afslutning

Dagsorden i henhold til lovene
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning/fremtidig virksomhed
4 Årsmødetema: Oplæg om proces og resultatet i
forbindelse med OK 18 v/Jan Nonboe
5 Indkomne forslag*
6. Valg
Der er ingen valg i år
7. Eventuelt
8 Afslutning

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

Tidsplan
Kl. 16.30 Indtjekning og spisning
Kl. 17.45 Årsmøde

Indtjekning
Årsmøde
Spisning
Årsmødet fortsætter

*Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest 7.
oktober 2018.
Tilmelding
Tilmelding af hensyn til forplejning på www.foa-aarhus.dk.
Du kan også sende en mail til aarhusuddannelse@foa.dk med
angivelse af navn og sektor eller ringe på telefon 8936 6666
senest den 30. oktober 2018.
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*Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den
7. oktober 2018
Tilmelding
Tilmelding af hensyn til forplejning på www.foa-aarhus.dk.
Du kan også sende en mail til aarhusuddannelse@foa.dk med
angivelse af navn og sektor eller ringe på telefon 8936 6666
senest den 30. oktober 2018.

SEKTORSÅRSMØDER I FOA ÅRHUS

8. november 2018

8. november 2018

Kost- og
servicesektoren

Pædagogisk
Sektor

Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
i Annekset

Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
i mødesalen

Dagsorden i henhold til lovene
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag*
7. Valg til sektoren
a. Faggruppe 1 Køkken
1 repræsentant for 2 år
b. Faggruppe 2 Rengøring
1 repræsentant for 2 år
c. Faggruppe 3 Staten
1 repræsentant for 2 år
d. Faggruppe 4 Kantineledere
1 repræsentant for 2 år
e. Faggruppe 5 Rengøringsledere1 repræsentant for 2 år
f. Faggruppe 6 Højskoler og
		 private kantiner	
1 repræsentant for 2 år
g. Faggruppe 7 Serviceassistenter 1 repræsentant for 2 år
8. Eventuelt
9. Afslutning

Dagsorden i henhold til lovene
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning/fremtidig virksomhed
5. Årsmødedebatter:
a. Når sygefraværsopfølgningen bliver en jagt på med		 arbejderens arbejdskraft! Oplæg på 10 min. v/Lars Erik
		 Damborg. Efterfølgende drøftes oplægget i grupper og
		 der samles op i plenum.
b. Udvikling i faggrupperne – hvilken retning bevæger dit
		 fag sig i? Fagopdelte drøftelser i grupper og efterfølgende
		 opsamling i plenum.
6. Indkomne forslag*
7. Valg af faggrupperepræsentanter
a. 1 pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper for 1 år
b. 1 dagplejer for 1 år
c. 1 legepladsansat for 1 år
d. 1 dagplejepædagog/pædagogisk leder for 1 år
e. 1 pædagogisk konsulent for 1 år
f. 1 omsorgs- og pædagogmedhjælper/pædagogisk
		 assistent fra specialområdet for 1 år
8. Eventuelt
9. Afslutning

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

Indtjekning
Årsmøde
Spisning
Årsmødet fortsætter

*Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den
9. oktober 2018.
Tilmelding
Tilmelding af hensyn til forplejning på www.foa-aarhus.dk.
Du kan også sende en mail til aarhusuddannelse@foa.dk med
angivelse af navn og sektor eller ringe på telefon 8936 6666
senest den 1. november 2018.

Tidsplan
Kl. 17.15 Indtjekning og spisning
Kl. 18.00 Årsmødet starter
*Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den
9. oktober 2018.
Tilmelding
Tilmelding af hensyn til forplejning på www.foa-aarhus.dk.
Du kan også sende en mail til aarhusuddannelse@foa.dk med
angivelse af navn og sektor eller ringe på telefon 8936 6666
senest den 1. november 2018.
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MEDLEMSARRANGEMENTER • ANDET HALVÅR 2018
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.

Kom til møde om din PenSam pension

Ved Søren Nymark, pensionskonsulent.
Mødet er for medlemmer mellem 35-50 år, og har som
overordnet formål at give dig som medlem et puf til at
forholde dig til din pension tidligere i livet, mens du stadig
kan gøre en forskel for den opsparing, du står med ved
pensionering. Herudover vil du få indsigt i de omkringliggende faktorer, som kan spille ind ift. pensionen og hvad der
er vigtigt at vide og være opmærksom på ift. pension og din
pensionsordning.
Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.
Tid og sted:
Torsdag 22. november 2018 kl. 19.00-ca. 21.30 i FOA Århus.
Kursus nr.: A25
Tilmeldingsfrist: Torsdag 1. november

•

’Hotel Europa’

Drama
Det store Hotel Europa i Sarajevo får fint besøg på årsdagen for drabet på ærkehertug
Frantz Ferdinand - et drab, der
var med til at starte 1. Verdenskrig.
Mens hotellets bestyrer venter
på dagens æresgæst, planlæg
ger køkkenpersonalet en strejke, da de ikke har fået løn i flere
måneder. På taget optager journalister en TV-debat i den historiske anledning, der kaster et lys over hvor forholdet mellem bosniere og serbere egentlig er i dag.
Fra hotellets tagterrasse til stripklubben i kælderen, via receptionen, vaskerummet og køkkenet; spændingerne stiger
og Hotel Europa forvandles til en ideologisk trykkoger.
Instruktion: Danis Tanovic.
Man er velkommen til at tage en ledsager med (oplys det ved
tilmeldingen).
Tid og sted:
Torsdag 29. november 2018 kl. 19.30 i biografen Øst for
Paradis
Kursus nr.: A 32
Tilmeldingsfrist: Fredag 2. november

•

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.
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Juletræsfest for
alle medlemmer
Årets juletræsfest holdes

søndag 2. december 2018, kl. 10.00-12.30
hos Århus Firma Sport,
Paludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N.

Billetter kan reserveres og købes fra den 29. oktober til
og med den 16. november 2018.
Billetpriser:
Voksne 25 kr. ¬ Børn 40 kr.

RA

Halloween og jul
i Friheden

FOA Århus og Tivoli Friheden inviterer dig og din familie til (u)hyggelig Halloween i efterårsferien
og en magisk juleoplevelse med nisser, sne, julemænd og masser af lys.

RABATKUPON JUL

Gyldighedsperiode: 13.-21. oktober 2018
Priser pr. person:
Entré & turbånd barn (0-90 cm).................. GRATIS
Entré (+ 90 cm).................................................. Kr. 70
Turbånd (+ 90 cm)............................................. Kr. 100

Gyldighedsperiode: På åbningsdage i perioden
17. november-30.december 2018
Priser pr. person:
Entré & turbånd barn (0-90 cm).................. GRATIS
Entré (+ 90 cm).................................................. Kr. 90
Turbånd (+ 90 cm)............................................. Kr. 50
FOA ÅRHUS  |  OKTOBER
2018  |  11
Se åbningstidspunkter
på www.friheden.dk
Denne kupon afleveres ved indgangen

Denne kupon afleveres ved indgangen



RABATKUPON HALLOWEEN



BA
T

Der kan max. købes 2 voksenbilletter pr. medlem.

KLUBARRANGEMENTER
Klubben for dagplejere
Jule Bankospil
Tid:

Mandag den 19. november 2018 kl. 19.00
Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00
Sted: FOAs lokaler, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Dørene åbnes kl. 17.00
Tilmelding: Tilmeldingen starter den 5. november 2018
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 Flensborg by

Tilmelding til Bremen 2019: www.dagplejeklubben-aarhus.dk.
Fra den 1. oktober til den 14. december
Skulle der være medlemmer fra andre faggrupper, der er interesseret, kan man rette henvendelse til klubformand Helle
Nielsen på tlf. 46973220 eller 29203892

Social- og sundheds
hjælpernes fagklub
Julehygge for medlemmer i Århus

Julen nærmer sig og endnu et år er ved at være slut.
Social- og sundhedshjælpernes fagklub indbyder dig til en
hyggelig aften med socialt samvær, julemad og drikke
Tid: Tirsdag den 27. november 2018, kl. 16-22.
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, mødesalen

Tid: Lørdag den 1. december 2018
Afgang: Kl 7.00 fra FOA, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Der vil på denne tur være 1 times stop ved Fleggaard
Pris: 175,00 kr.
Der findes flere oplysninger om turen på hjemmesiden
Tilmelding: Tilmeldingen starter den 12. november 2018
Tilmelding på klubbens hjemmeside
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Skulle der være medlemmer fra andre faggrupper i FOA, der
er interesseret, kan man rette henvendelse til klubformand
Helle Nielsen på tlf. 46973220 eller 29203892

Studietur til Bremen 2019

Tag med Klubben for dagplejer på studietur til Bremen i uge
21 fra den 29/5 – 2/6 2019. Pris: Kr. 2200 kr.
Se mere information på vores hjemmeside
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Før middagen er der juleinspiration med dekoratør og kunstner Johnny Haugaard. Johnny Haugaard vil inspirere dig til at
få lavet den smukke 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 torsdag den 1. november 2018
Johnny Haugaard giver inspiration til at lave juledekorationer.

MA-REN

Kom med til koncert med Big Fat Snake. Foto: Lars Bo Wassini

Koncert med Big Fat Snake – Den store
Fede slange “hugger” for sidste gang
Koncert med spisning på Fuglsøcentret, Knebel
Tid og sted:
Lørdag den 27/10 2018 kl 17.15, hvor vi mødes ved indgangen
Pris: 300 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 8/10 2018 kl. 12.00 til:
grethebrondum@outlook.dk.
Husk at oplyse navn og telefonnr.
Betaling: Mobilepay til 30262673 senest den 8/10 2018 kl.
12.00
Tilmelding er først gældende, når mail og indbetaling er udført.

Juletur til Irene i Ry

Tid: Lørdag den 1/12 2018
Så skal vi igen en tur til Irene i Ry og lave dekorationer og
derefter spisning på Lyng Dal Kro bagefter .
Mødested og mødetid:
Vi mødes på Viby Torv kl 8.45 og laver samkørsel
Pris: 300 kr. alt inkl..
Tilmelding: Til grethebrondum@outlook.dk senest 12/11
2018 kl. 12.00
Husk at oplyse navn og telefonnr.
Betaling: Mobilepay til 30262673 senest 12/11 2018 kl.
12.00
Tilmelding er først gældende når mail og indbetaling er
udført .

Julehygge
på Samsø
Onsdag den 5. december 2018
Kl. 17-20
Medborgerhuset
i Tranebjerg

Julen nærmer sig og endnu et år er
ved at være slut.
Julehygge på Samsø for medlemmer af følgende klubber:
Sygehjælpernes Brancheklub, Faggruppeklubben Social- og
sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistentklubben 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 navn og fødselsdato ved tilmelding.
OBS! Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding (for alle faggrupper) senest tirsdag den
20. november 2018 til:
Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X’s Vej 56-58,
8260 Viby J, på telefon 4697 3223 eller på mail: ansc@foa.dk
eller
Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, på telefon
4697 3299 eller på mail: tint@foa.dk
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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
Tid: Tirsdag den 2. oktober kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.

Nordisk Visetradition v/Mogens Skjøth

Løst og fast om Bellmann, Sjøberg, Wennerberg, Taube, Erik
Bøgh, Frank Jæger, Benny Andersen m.fl. Mogens Skjøth
synger mange af de kendte og værdsatte viser, og vil lede
os gennem eksempler på nordiske viser akkompagneret på
klaver og harmonika.
Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.

Foredrag ”En af os” – Landsindsatsen for
afstigmatisering af psykisk sygdom
Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom.
Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af psykisk
sygdom. For de fleste er det forbigående og de kommer sig
helt. For andre er der tale om mere langvarige forløb eller
tilbagevendende problemer. Uanset hvad, så er de en af os.
Ved vi nok om:
Psykisk sygdom? Hvad er stigmatisering? Ved vi nok om smerten bag sygdommen, eller er der alt for mange fordomme?
Tid: Tirsdag den 6. november kl. 13.30
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.

Julehygge med banko

Tid: Tirsdag den 20. november kl. 13.30
Forplejning: Gløgg og æbleskiver
Pris: 30 kr.

Julefrokost

Tid: Tirsdag den 4. december kl. 12.00
Der vil være underholdning med musik og du har mulighed
for en dans og fællessang. Se yderligere på hjemmesiden
www.foa-aarhus-seniorklub.dk

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

Tur til Det Danske Madhus i Trige

Tid: Torsdag den 11. oktober kl. 9.45 fra Spektrum
Vi skal se produktionen og have lidt frokost.
Tilmelding: Senest den 1. oktober

Underholdning

Underholdning med sang og musik af Rigmor og Johannes
Tid: Torsdag den 25. oktober, kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 10. oktober

Tur til spildevandcentret Odder
Vi kører sammen fra Spektrum kl. 13.45
Tid: Torsdag den 8. november
Tilmelding: Senest den 5. november

Hygge

Sidste mødedag i år hvor vi skal hygge os med banko, gløgg
og æbleskiver.
Tid: Torsdag den 22. november, kl. 14.00. Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 19. november
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ARBEJDSPLADSJUBILÆER
25 års arbejdspladsjubilæum
1. juni 2018:

1. juli 2018:
1. august 2018:
1. august 2018:
23. august 2018:
1. september 2018:

Mitzi Merete Brandt, social- og
sundhedshjælper, Marselisborg
Hjemmeplejen
Bente Horndrup Hansen, dagplejer,
Skovvangens Dagtilbud
Joan Søby Gylling, dagplejer, Samsø
Dagpleje
Marianne Leth Groth, dagplejer,
Sølyst Dagtilbud
Søren Madsen, buschauffør,
Århus Sporveje
Gitte Dalgaard Schneider, Socialog sundhedshjælper,
Område Viby-Højbjerg

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-

12. september 2018: Susanne Jespersen, social- og sundhedshjælper, Område Vest,
Hjemmeplejen Havkær
15. september 2018: Afsaneh Dyanat, Dagplejer,
Hasselager dagtilbud

40 års arbejdspladsjubilæum
16. maj 2018:
1. juni 2018:
1. juni 2018:

Liselotte Van Elst, dagplejer, Kolt
Hasselager Dagtilbud
Lene Vingløv Jensen, social- og sundhedsassistent, AUH Skejby
Erik Dabelstein Petersen, 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
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

*23. oktober, 21. 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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