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Diskussion og afstemning
Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne diskuterer 
og stemmer om beretningen og på den måde tager stilling 
til, om de mener, at fagforeningen fungerer, som den skal. Og 
det er på generalforsamlingen, at medlemmerne tager stil-
ling til FOA Århus økonomi, når de diskuterer og stemmer om 
regnskabet. Det er også på generalforsamlingen, at medlem-
merne vælger fagforeningens formand og næstformand for 
fire år ad gangen. Så det er ikke tom snak, at generalforsam-
lingen er fagforeningens højeste myndighed.

Derfor håber jeg, at du og dine kollegaer deltager, så I kan 
få indflydelse på fagforeningens arbejde, og så der er den 
størst mulige opbakning til de beslutninger, som bliver truf-
fet.

FOA Århus generalforsamling er også med til at sikre sam-
menholdet mellem de forskellige faggrupper. Her mødes 
faggrupperne på tværs af sektorer og kan fortælle, hvis de 
står i situationer, hvor de har brug for opbakning fra andre 
FOA-medlemmer. 

Generalforsamlingen giver desuden mulighed for socialt 
samvær. Der er fælles spisning inden den egentlige gene-
ralforsamling, og det giver tid til en hyggelig snak med både 
daglige kollegaer, fagfæller og FOA-medlemmer fra andre 
fagområder.

Så sæt kryds i kalenderen torsdag den 4. april, hvis du ikke 
allerede har gjort det. Og spørg gerne dine kollegaer om de 
også vil med til fagforeningens generalforsamling. 

Jeg håber, at vi ses. 

Kom til FOA Århus 
generalforsamling
Jeg håber, at du og dine kollegaer kan finde tid til at deltage i 
FOA Århus generalforsamling, der bliver afholdt torsdag den 
4. april 2019 i fagforeningens lokaler. Generalforsamlingen 
har nemlig en vigtig funktion, og den opfylder sin funktion 
bedre jo flere, der deltager.

FOA Århus er grundlæggende set en forening, hvor med-
lemmerne hjælper hinanden til at opnå ordentlige løn- og 
arbejdsforhold. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne kan 
fortælle og sammen beslutte, hvad ”ordentlige løn- og ar-
bejdsforhold” mere præcist er for dem, så fagforeningen har 
de rigtige mål og prioriteringer.

Medlemsdemokratiet kan foregå på mange måder, som 
for eksempel uformelle snakke med arbejdspladsens valgte 
tillidsrepræsentant, medlemsmøder eller sektorernes års-
møder. Men det er FOA Århus generalforsamling, som er 
fagforeningens højeste myndighed, og det er her de store 
diskussioner og beslutninger om fagforeningens arbejde bli-
ver taget.
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Derfor håber jeg, at du og dine kollegaer 
deltager, så I kan få indflydelse på fagfor-
eningens arbejde, og så der er den størst 
mulige opbakning til de beslutninger, som 
bliver truffet.

FORMANDEN
HAR ORDET

Af Inge Jensen Pedersen,
afdelingsformand
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    Af: Anders Schou
Perioden lige efter sidste års generalforsamling var præget 
af overenskomstsituationen, hvor der længe var udsigt til 
konflikt, men hvor det endte med forlig. 

FOA Århus-medlemmer sagde klart ja til OK18-forliget, da 
man skulle stemme om resultatet. 90,95% af de afgivne FOA 
Århus stemmer var ja-stemmer, og 9,05% var nej-stemmer. 
Stemmeprocenten i FOA Århus var 61,37.

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen er da også glad 
for de resultater, der blev opnået for FOAs medlemmer.

– Vi slap af med de såkaldte privatlønsværn, der gjorde, 
at det var svært for de offentligt ansattes lønninger at følge 
med de privatansattes. Generelt får FOAs medlemmer frem 
til foråret 2021 lønstigninger, der svarer til de privatansattes. 
Og så får flere af FOAs kvindefag særlige lønløft fra forskel-
lige puljer. Der er meget godt i OK18-forliget, mener hun.

Inge Jensen Pedersen beklager dog, at OK18 ikke gav læ-
rerne en arbejdstidsaftale; i stedet skal en kommission se på 
spørgsmålet, indtil der igen er overenskomstforhandlinger. 

– Spørgsmålet om ekstremt fleksibel arbejdstid er altså 
stadig uafklaret, og det har betydning ikke bare for lærerne, 
men også for andre faggrupper, som et arbejdsgiverkrav om 
en tilsvarende ekstremt fleksibel arbejdstid kan sprede sig 
til. I FOA vil vi i hvert fald holde godt øje med kommissionsar-
bejdet, understreger hun.

Muligheden for konflikt betød, at der blev planlagt nødbe-
redskaber på mange FOA-arbejdspladser og her afslørede 

Fokus på 
det faglige fundament

FOA Århus politiske ledelse har fokus på det grundlæggende faglige arbejde, når de op til 
årets generalforsamling vurderer fagforeningens resultater.

FOA-medlemmer fik med OK18-forliget lønstigninger, der svarer 
til de privatansattes, og flere af FOAs kvindefag fik særlige løn-
løft.
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nødberedskaberne, at der mange steder på social- og sund-
hedsområdet mangler personale.

– Vi kunne se, at vi i den grad er afhængig af timelønsan-
satte, og at vi ikke har den fulde normering i hverdagen, 
fastslår formanden for Social- og sundhedssektoren Jette 
Ohlsen. 

Lokale lønforhandlinger
FOA Århus er begyndt at forhandle lokalløn på en ny måde, 
så forhandlingerne nu foregår på tværs af sektorerne.

– Det sikrer, at alle FOA-faggrupper hos en arbejdsgiver 
får del i lokallønnen, og at ingen bliver efterladt på perronen, 
forklarer Inge Jensen Pedersen.

For FOA Århus er det en vigtig rettesnor i lokallønsfor-
handlingerne, at fagforeningen vil ”løfte fra bunden”.

– Hvis folk ikke har fået lokalløn længe, så arbejder vi for, 
at de skal have denne gang, for ellers bliver lønforskellene for 
store, siger Inge Jensen Pedersen, der peger på, at den sam-
lede lønsum ofte er mindre blandt lønmodtagere, hvor der er 
store lønforskelle, fordi de har sværere ved at stå sammen.

I forbindelse med lokallønsforhandlingerne har FOA År-
hus-medlemmerne overfor deres tillidsrepræsentanter el-
ler ved medlemsmøder haft indflydelse på fagforeningens 
krav.   

– Det er vigtigt, at det er medlemmernes krav, vi stiller, 
så der er opbakning bag kravene, understreger Inge Jensen 
Pedersen.

Ny stor aftale
Blandt lokallønsaftalerne er en ny aftale for pædagogmed-
hjælpere og pædagogiske assistenter i Århus en af de store.

Siden 2014 har pædagogiske assistenter og pædagogmed-
hjælpere fået mindre i lokalløn end forventet, men den nye afta-
le sikrer, at de fremover tilsammen får omkring 30 millioner kr. 
årligt, og det sker med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2018. 

– Den nye aftale sikrer, at pædagogmedhjælpere og pæ-
dagogiske assistenter får større del i lokallønspengene, og 
det er selvfølgelig rigtigt positivt, siger formanden for Pæda-
gogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen. 

Alle ansatte skal have deres nuværende løn ændret ef-
ter den nye lokale lønaftale, og det er aftalt, at ingen kan gå 
ned i løn, fordi det sker. Mange pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere vil få mere i løn, fordi aftalen betyder, 
at de ansatte får en højere startløn, og at deres løn derefter 
automatisk stiger over flere omgange, hvis de er ansat til-
strækkeligt længe. 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter får 
også en kompensation for, at de ikke har fået så meget i lo-
kalløn siden 2014. Pengene bliver givet som engangstillæg 
og fordelt, så de, der i længst tid har manglet mest, får den 
største kompensation. Det er pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere ansat før 1. januar 2018, og som sta-
dig er ansat i Børn og Unge, der får kompensationen. Der bli-
ver i alt udbetalt tillæg for godt 11 millioner kr., og udbetalin-
gen sker over to omgange: i februar 2019 og i februar 2020.

FOA Århus forhandler nu lokalløn på tværs af sektorerne, så alle 
FOA-faggrupper hos en arbejdsgiver får del i lokallønnen. Sam-
tidig  lægger fagforeningen vægt på, at der ”løftes fra bunden”.
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– I de seneste år har de ansatte på området generelt fået 
for lidt i lokalløn, og det er godt, at de nu får en kompensa-
tion, siger Jack Hougård Kristensen.

Forbedringer for dagplejere
FOA Århus har genforhandlet en aftale for dagplejere i Aarhus 
Kommune. Aftalen indeholder forbedringer på flere punkter.

Blandt dem er, at en pædagoguddannelse fremover giver 
dagplejere syv løntrin, mens det tidligere kun var et enkelt.

– Ændringen anerkender, at dagplejen gerne vil tiltrække 
pædagoger, og det kan lette rekrutteringen, vurderer Jack 
Hougård Kristensen. 

I Odder har FOA Århus efter tre års forhandlinger indgået 
en ny forhåndsaftale for dagplejen. Aftalen betyder, at et 
samlet tillæg til grundlønnen for alle erstatter et tosprogstil-
læg og nogle andre tillæg. Ændringen kom efter, at FOA 
Århus og Odder Kommune længe havde været uenige om, 
hvem der var berettiget til tosprogstillægget.

Individuelle løntillæg i Sundhed og Omsorg   
I sommeren 2017 indgik FOA Århus en aftale med Sundhed 
og Omsorg i Aarhus Kommune, der har betydet flere penge 
til basispersonalet. Under forhandlingerne i 2017 aftalte FOA 
Århus og Sundhed og Omsorg også, at parterne for første 
gang i mange år skulle forhandle om individuelle løntillæg, og 
de forhandlinger var afsluttet sidst i 2018.   

I alt fik 522 ansatte i Sundhed og Omsorg varige individu-
elle løntillæg, der i gennemsnit svarer til 7-8000 kr. årligt for 
en fuldtidsansat. De fleste er social- og sundhedspersonale, 
men der er også husassistenter og teknisk servicepersonale 
blandt de 522, der er alle ansat på FOAs overens komster.

– I forhandlingerne arbejdede vi på at få hævet de lavest 
lønnede medlemmer samt medlemmer fra de lukkede ud-
dannelser, fortæller formanden for Social- og sundhedssek-
toren i FOA Århus, Jette Ohlsen

Medlemmer fra de lukkede uddannelser er sygehjælpere, 
hjemmehjælpere, beskæftigelsesvejledere samt plejehjems-
assistenter.

FOA Århus har også forhandlet med ledelsen i Sundhed 
og Omsorg om, at husassistenter, der ønsker det, skal have 
mulighed for at uddanne sig – primært til serviceassistenter.

– Og de forhandlinger er gået rigtigt godt, siger Ulla War-
ming, som fortæller, at de første husassistenter, starter på 
uddannelse til september. 

Ud over den store gruppe af teknisk servicemedarbejdere i 
Sundhed og Omsorg har der været lokallønsforhandlinger på 
mange andre arbejdspladser inden for Teknik- og servicesek-
toren. Nogle lønforhandlinger er sket direkte via tillidsrepræ-
sentanten og andre er sket via afdelingen. 

Flere tillidsrepræsentanter
FOA Århus arbejder på at få så mange tillidsrepræsentanter 
som muligt, så medlemmerne har deres tillidsrepræsentant i 
nærheden, hvis de får brug for hjælp. 

En ny lokallønsaftale sikrer, at  pædagogmedhjælpere og pæda-
gogiske assistenter i Århus  får en større del i lokallønspengene. 
FOA Århus har også genforhandlet en aftale for dagplejere i Aar-
hus Kommune, og aftalen indholder bl.a., at en pædagoguddan-
nelse fremover giver dagplejere syv løntrin, mens det tidligere 
kun var et enkelt.
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– Vi ønsker ikke, at tillidsrepræsentanterne er frikøbte, 
men at de deler vilkår med de kollegaer, som de repræsente-
rer, siger Mette Fuglsig Schjødt, der er næstformand for FOA 
Århus. 

Fagforeningen ønsker også, at TR-aftalerne dækker bredt, 
så de omfatter alle FOA-medlemmer og også gerne alle or-
ganisationer på området. 

Det er også vigtigt for FOA Århus, at arbejdsopgaverne alle 
steder er klart fordelt mellem tillidsrepræsentanter og fæl-
lestillidsrepræsentanter. 

– Tillidsrepræsentanterne skal have kontakten med med-
lemmer og ledere lokalt, mens fællestillidsrepræsentanterne 
skal løse de opgaver, som går på tværs af arbejdspladserne, 
siger Mette Fuglsig Schjødt. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation
I 2018 vedtog LO og FTF at slå sig sammen, og fra 1. januar 
2019 har Fagbevægelsens Hovedorganisations samlet næ-
sten 1,4 mio. lønmodtagere. 

Inge Jensen Pedersen er glad for beslutningen.
– Vi har brug for en stærk og markant fagbevægelse, der 

kan forsvare almindelige menneskers levestandard i en tid, 
hvor uligheden vokser, og besparelser rammer velfærdsord-
ningerne. Og OK18 viste, at der er mere og mere, som samler 
LO’s og FTF’s faggrupper, og mindre og mindre der adskiller 
dem fra hinanden, siger hun.

Lokalt skal LO og FTF være slået sammen inden 1. januar 
2021, og repræsentanter for de forskellige organisationer er 
i gang med at undersøge, hvordan det skal ske. 

Det betyder ingen ændringer i MED-systemet, at LO og 
FTF er blevet lagt sammen til Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation. 

De nuværende LO- og FTF-organisationer er nemlig enige 
om at fastholde de nuværende hovedorganisationsgrupper 

i MED-systemet. Valggrupperne i MED-systemet er altså 
stadig LO-valggruppen, FTF-valggruppen og Akademiker-
valggruppen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil markere 2019, 
som et særligt AMR-år.

– Vi skal have et særligt fokus på arbejdsmiljørepræsen-
tanterne, og der bliver et væld af aktiviteter – også lokalt, 
siger FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

Udflytning til Skejby
Udflytningen af sygehusafdelinger til det nye Aarhus Uni-
versitetshospital i Skejby har ikke været uden problemer for 
FOAs faggrupper.

Et eksempel er Sterilcentralen, der primært har social- og 
sundhedsassistenter ansat, og hvor personalemangel i en 
periode har betydet aflyste operationer.

– Her har FOA Århus gjort en aktiv indsats for at skaffe 
medarbejdere, fortæller Jette Ohlsen, der understreger, at 
udflytningen påvirker social- og sundhedspersonalet i både 
somatikken og psykiatrien, når det gælder plads, normerin-
ger og rutiner. 

Også serviceassistenterne oplever store forandringer. 
Mange har fået nye kolleger og nye arbejdsopgaver, og det 
er ikke altid, at serviceassistenter har lige så mange forskel-
lige funktioner som tidligere. Men det vil ændre sig, forven-
ter formanden for Kost- og servicesektoren i FOA Århus Ulla 
Warming.

Mangel på primært social- og sundhedsassisenter på Sterilcen-
tralen på Aarhus Universitetshospital i Skejby har medført afly-
ste operationer.
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– Når man får etableret sig rigtigt på det nye universitets-
hospital, så håber vi på, at der kommer mange nye spænden-
de opgaver, så serviceassistenter får mulighed for at bruge 
deres kompetencer fuldt ud, siger hun.

Ubekvemt arbejdstøj
Tidligere arbejdede de ansatte i Sundhed og Omsorg i de-
res eget tøj og fik et mindre beløb for det, men i foråret fik 
de uniformer, som mange ansatte er utilfredse med. Tøjet 
er delvist lavet af kunststof, og personalet kritiserer det for 
at være ubehageligt og for varmt i sommervarmen. Tøjet er 
også ubekvemt – nogle uniformsdele sidder for løst og andre 
for stramt, lyder kritikken.

– Ledelsen skal sikre, at arbejdet kan udføres sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. Og det betyder, at arbejdstøjet skal 
passe til de forskellige årstider og ikke irriterer huden eller de 
ansatte på andre måder, siger Inge Jensen Pedersen.

FOA Århus har rejst sagen i HMU, HovedMed-udvalget, i 
Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg. Ud-
valget har besluttet, at ledere, arbejdsmiljørepræsentanter 
og tillidsrepræsentanter skal spørge medarbejderne om 
deres erfaringer, og at undersøgelsen skal have fokus på 
pasform, overfølsomhed, funktionalitet og omklædningsfa-
ciliteter. 

Undersøgelsen skal vise, hvor udbredte problemerne er. 

Direktørfyringer
I Region Midtjylland fyrede regionspolitikerne regionsdirek-
tør Jacob Stengaard Madsen. Forinden havde hele medarbej-
dersiden forladt et RMU-møde, fordi de mente, at direktio-
nens ledelsesstil skabte utryghed.

– Siden har Anja Laursen fra sygeplejerskerne og jeg holdt 
flere møder med Christian Boel og Ole Thomsen fra ledelsen, 
som skal sikre, at der er tryghed, tillid og ytringsfrihed i regio-
nen, fortæller Jette Ohlsen, der ser frem til samarbejdet med 
den nye regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

APV’er, Arbejdspladsvurderinger, har vist, at Østjyllands 
Brandvæsen har store problemer med det psykiske arbejds-
miljø. Det har ført til, at selskabets bestyrelse har fyret di-
rektøren.

– Jeg er glad for, at bestyrelsen reagerede på APV’erne, si-
ger formanden for Teknik- og servicesektoren i FOA Århus, 
Bente Mikkelsen.

Der er dog stadig stor bekymring for arbejdsmiljøet blandt 
brandfolkene.

– Og den bekymring hjælper vi de ansatte med, siger Ben-
te Mikkelsen.

Teknisk-service-området i Aarhus Kommune er præget af 
store omorganiseringer. Først fik de ansatte på skolerne også 
ansvaret for teknisk service i daginstitutionerne. Denne omorga-
nisering er endnu ikke gennemført alle steder, og alligevel er der 
nu udsigt til ændringer på skoleområdet igen og kommunen vil 
etablere en fælles ejendomsservice på tværs af alle magistrater.

De nye arbejdsuniformer i Sundhed og Omsorg er lavet af delvist 
kunststof, og mange FOA-ansatte oplever arbejdstøjet som ube-
hageligt og for varmt i sommervarmen.

Der har været store problemer med arbejdsmiljøet i Østjyllands 
Brandvæsen og det har resulteret i fyring af direktøren.
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– Udviklingen skaber selvfølgelig frustrationer hos perso-
nalet, siger Bente Mikkelsen, der frygter, at lokalkendskabet til 
opgaverne kan gå fløjten i en ny stor ejendomsserviceafdeling.

Akutlægebiler
Region Midtjylland har overtaget kørslen med akutlægebiler 
i Horsens, Randers, Grenå og Århus. Regionen overtager op-
gaven fra et privat firma uden at gennemføre et udbud, da 
regionen har vurderet, at de selv kan løse opgaven billigere.

Der er tale om i alt 19 chauffører, som FOA Århus organiserer.
– Det er engagerede medlemmer, som hurtigt fik valgt en 

tillidsrepræsentant. Og vi har haft et godt samarbejde med 
arbejdsgiverne om at indgå aftaler på området, siger Bente 
Mikkelsen.

Hurtig Samsøfærge
Et flertal i Samsøs kommunalbestyrelse har besluttet at 
sætte et hurtigfærgeprojekt i gang. Efter planen skal en hur-
tigfærge sejle mellem Sælvig og det centrale Århus, og den 
skal kunne rumme omkring 300 passagerer og 75 cykler. 
Færgen skal drivers af det kommunale Samsø Rederi, der i 
forvejen med succes driver færgeruten til Hou. 

Det er FOA Århus, der organiserer skibsassistenterne ved 
Samsø Rederi – og i øvrigt også på Tunø-færgen, og forman-

den for Teknik- og servicesektoren i fagforeningen, Bente 
Mikkelsen, støtter beslutningen.

– Jeg tror på, at en hurtigfærge kan blive et godt supple-
ment til de eksisterende færgeruter og er selvfølgelig også 
glad for udsigten til flere FOA-arbejdspladser, siger hun.

Fælles pædagogisk grundlag
Repræsentanter for Aarhus Kommune, BUPL Århus og FOA 
Århus har skrevet under på et ”Fælles Pædagogisk grundlag 
for dagtilbud i Aarhus Kommune”, der blandt andet fastslår, 
at uddannet personale og kontinuitet er godt for kvaliteten. 

”Fælles Pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kom-
mune” bygger på Dagtilbudslovens pædagogiske grundlag 
samt en række kommunale politikker og strategier på om-
rådet og handler om, hvordan retningslinjerne skal føres ud 
i livet.

I det fælles pædagogiske grundlag står at: ”Kvalitet i dag-
tilbud handler også om den strukturelle kvalitet og stabilitet 
for børnene og det pædagogiske personale. Det betyder fx 
organiseringen af dagtilbuddets fysiske rammer, lav perso-
naleomsætning, høj andel af uddannet personale eksempel-
vis pædagoger og pædagogiske assistenter og organiserin-
gen af hverdagen.” 

Formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hou-
gård Kristensen er tilfreds med formuleringen. 

– Det er godt, at alle parter på området anerkender, at de 
her ting – personaleomsætning og uddannelse – også be-
tyder noget for den kvalitet, som børn og forældre oplever. 
Det er ikke mindst vigtigt, fordi, daginstitutionerne har for få 
pædagogiske assistenter ansat og en meget høj personal-
omsætning blandt pædagogmedhjælpere, siger han.  

Pædagogisk ledede legepladser
FOA Århus arbejder på en genopretning af de pædagogisk le-
dede legepladser, som har været under kraftig afvikling, efter 
det gratis tilbud organisatorisk blev placeret sammen med 
fritidsklubberne, hvor der er forældrebetaling. 

– Vi har gjort rådmanden opmærksom på situationen, og 
det har ført til et forløb i Børn og Unge, hvor vi fået 6 mio. kr. 
til området og en anerkendelse af, hvad der er legepladser-
nes DNA, og hvad de kan tilbyde byens borgere – for eksem-
pel fritidspædagogik og udfoldelsesmuligheder både ude og 
inde, fortæller Jack Hougård Kristensen.

Valg senest til sommer
Næste folketingsvalg kommer senest i juni 2019, og resul-
tatet kan få stor betydning for den virkelighed, som FOA op-
lever i blandt andet ældreplejen, på sygehusene, på skolerne 
og på børnepasningsområdet.

– I FOA Århus vil vi være med til at skabe fokus på de krav, 
der er vigtige for medlemmerne i hverdagen, så de lettere 
kan sammenligne kravene med politikernes løfter, lover Inge 
Jensen Pedersen. 

Samsø Kommune har besluttet at etablere en hurtigfærge fra 
Århus til Samsø.  FOA organiserer de skibsassisstenter, der skal 
ansættes på den nye færge.

FOA Århus arbejder for en genopretning af de pædagogisk ledede 
legepladser, og har fået tilført 6 mio.kr. til området.
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Som annonceret til FOA Århus afdelingsblad i december 2018 afholder

FOA Århus
Ordinær generalforsamling

Torsdag den 4. april 2019, kl. 18.00
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Indtjekning og spisning: Kl. 17.00-18.00

Dagsorden
 1. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen  
 samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4.  Valg af stemmeudvalg
 5.  Regnskab 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

Forslag til pkt. 7. “Indkomne forslag”, skal være afdelingen i hænde senest 5. marts 2019.

Kandidatforslag til pkt. 8.a. “Valg af afdelingsformand”, skal være  
afdelingen i hænde senest 5. marts 2019.

Tilmelding:
Tilmeld dig på www.foa-aarhus.dk. Tilmeldingsfrist mandag den 1. april 2019 
Tilmelding er alene nødvendig
af hensyn til forplejning.
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Det forsvundne folk: 
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 for-
svundne folk’, der handler om dem vi tidligere kaldte arbej-
derklassen, 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 hjæl-
pemidler, 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 krop-
pen 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 re-
former 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 fun-
damentet for velfærdssamfundet.

Tid og sted:
Torsdag 28. marts 2019 kl. 19.00- ca. 20.30 i FOA Århus.
Kursus nr.: A00 • Tilmeldingsfrist: Mandag d. 25. marts

Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Byvandring i Odder: 
Fra bondeby til lokalhovedstad
For 200 år siden var Odder blot en bondelandsby. Tilsyne-
ladende ikke væsensforskellig fra de cirka 40 andre lands-
byer 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 fuldstæn-
digt? 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 en-
delig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A02 • Tilmeldingsfrist: Mandag 1. april

MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2019

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.
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MEDLEMSARRANGEMENTER • FØRSTE HALVÅR 2019



Ladywalk i Århus
Mandag d. 27. maj kl. 18.30 (præcis) på Tangkrogen

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

Ladywalk er en vandring, hvor kun piger har adgang til at 
deltage. Mændene er naturligvis også velkomne, men kun 
som tilskuere. Ladywalk er på 7 eller 12 km og foregår sam-
tidigt i 14 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 (tilmeldingskupon, mail eller brev) har modtaget 

dit navn, fødselsdato og år samt str. på T-shirt
• har modtaget din egenbetalig på 70 kr. på konto 3627-

1447378 eller MobilePay 64554 - mærket »Ladywalk 
19« og med dit navn, fødselsdato og år samt str. på 
T-shirt.

Både tilmelding og betaling skal være FOA Århus i hænde  
senest d. 17. april 2019.
Tilmeldinger og betalinger, der kommer efter denne dato, vil 
blive returneret. Kun medlemmer af FOA Århus kan tilmel-
des via FOA.
Ca. 14 dage før start modtager du et brev, der bekræfter din 
tilmelding m.v.

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

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.

Tilmeldingskupon til »Ladywalk 19«
– sendes til FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Deltager i Ladywalk:        Århus  Samsø

Navn:  _______________________________________________________________________________

Fødselsdato og år : __________________________________________________________

Tlf. nr. i dagtimerne:  ________________________________________________________

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

Betaling er enten overført til konto 3627 - 1447378, betalt 
kontant eller på MobilePay 64554.

Ladywalk på Samsø
Vil du, som FOA Århus medlem, deltage i Ladywalk på 
Samsø, kan 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, tilmeldings-
frister m.m. er det samme som til deltagelse i Århus.

Ladywalk mandag den 27. maj 2019
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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 Navitas, hvor der vil
være taler, musik,

boder o.a.

1. maj i FOA Århus

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.
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Bankospil
Tid: Mandag den 8. april 2019, kl. 17.00
Sted: FOA Århus, kantinen, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J 

Vi spiller 10 spil, og derefter vil der være lidt godt at spise. 

Tilmelding:
Mail til grethebrondum@outlook.dk senest den 1. april 
2019, kl 12.00.
Husk at oplyse navn og telefonnummer.

Bowling
Tid: Onsdag den 10. april 2019, kl. 18.30-21.00
Sted: Eckersbergsgade 13-15, 8000 Århus C
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine kollegaer
Pris: Kr. 75,- pr. person. Der kan max deltage 30
Spisning kl. 18.30. Amerikansk buffet
Bowling fra kl. 20.00-21.00.
Tilmelding: Fra den 18. marts til og med den 29. marts på 
klubbens hjemmeside: www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Din endelige tilmelding bliver registreret når der er betalt. 

KLUBBER I FOA ÅRHUS

Klubben for DagplejereMA-REN

Udbetaling af beløbet for 
normtidssagen
Hvis du er:
• Tidligere tjenestemænd, som har været ansat i perioden 

1/7 2007 - 1/7 2015 som buschauffør. 
• Tidligere tjenestemænd, som nu er afløsere og som har 

været ansat i perioden 1/7 2007 - 1/7 2015.

Så kig forbi FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J 
for udfyldelse af blanket inden 1. juni 2019.

Sporvejsfunktionærernes brancheafdeling
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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.

Besøg af politikere
Besøg af forskellige politikere i forhold til valget. De vil for-
tælle om, hvad de vil arbejde for i forhold til ældre, hvis de 
kommer i Folketinget/regeringen.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr. 
Tid: Tirsdag den 19. marts kl. 13.30

Hyggemøde med banko og kinesisk 
lotteri
Forplejning: Smørrebrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 2. april kl. 13.30

Bioteknik v/Lone Hessellund
Lone Hessellund vil demonstrere en underdyne med mag-
netfelter. Magnetfelterne kan medvirke til at lindre smerter, 
uro og kramper i benene.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 30. 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). Gratis! Tid: Onsdag den 1. maj kl. 8.00

Besøg i Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirke er Århus Midtbys anden middelalderkirke. Den 
var sydfløjen i det tidligere kloster for dominikanerordenen. 
Vi får en rundvisning med guide.
Efterfølgende kaffe i caféen på Kvindemuseet.
Pris: 30 kr. Tid: Tirsdag den 7. maj kl. 13.30

Underholdning v/Karsten Holm
Karsten synger til eget guitarakkompagnement og Backing 
Tracks. Historien om Kim Larsen – Danmarks nationalskjald, Den 

store gavflab eller bare Kim Larsen. Da han startede i begyndel-
sen af 70’erne var han én af de kunstnere, som man enten ikke 
kunne fordrage eller elskede. Alt dette er ændret i dag. Alle elsker 
Kim Larsen – ung som gammel. Ud over sangene og musikken 
vil Karsten Holm også fortælle historien om Kim Larsen.
Forplejning: Franskbrød. Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 21. maj kl. 13.30

Udflugt – 2-dagstur til Skagen
På toppen af Danmark og lysets land. Skagen byder på en stor-
slået og dramatisk natur præget af hav, sand, vind og et vidun-
derligt lys. Dette særlige lys dannes ved refleksioner fra havet 
omkring Skagen og fra de mange kilometer lange, hvide sand-
strande. Skagen er tillige det sted i Danmark, hvor solen skinner 
mest. Kendte kunstnere har gennem tiden også skildret lyser her 
og fundet det særligt tiltrækkende. Du vil helt sikkert også opleve 
lysets farvespil i landskaberne og nyde de forskellige stemninger, 
der opstår og forstå, hvorfor toppen af Danmark er lysets land.
Der kommer flere informationer, når tiden nærmer sig.
Tid: Mandag den 27.maj - tirsdag den 28. maj

FOA SENIORKLUBBER

FOA Århus Seniorklub
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FØLG FOA ÅRHUS 
PÅ DE SOCIALE MEDIER

25 års arbejdspladsjubilæum
30. november 2018: Birgit Klaris, social- og sundheds-

assistent, Vikærgården
1. januar 2019: Lone Malmgren Harmsen, dagplejer, 

Dagplejen Samsø
1. januar 2019: Anette Falkner Sørensen, social- og 

sundhedsassistent, Bjerggården 
1. januar 2019: Marianne Birla Kousgaard, social- og 

sundhedshjælper, Plejehjemmet Carl 
Blochs Gade 

11. januar 2019: Dorthe Marianne Nielsen, social- og 
sundhedshjælper, Lokalcenter Viby-
Højbjerg 

40 års arbejdspladsjubilæum
1. december 2018: Helle Breinholt Andersen, sygehjælper, 

AUH Midtbyen 
1. december 2018: Lili Gudrun Petersen, sygehjælper, 

AUH Midtbyen 
29. december 2018: Anne Marie Josephsen, social- og 

sundhedsassistent, AUH Skejby 
1. januar 2019: Gitte Dam-Johansen, social- og 

sundhedsassistent, AUH Skejby 
1. januar 2019: Ane Berit Frølund Hermansen, 

sygehjælper, Ålykkecentret 
 

Pensionsrådgivning
Hvis du ønsker at tale med en vejleder
fra PenSam om dine pensionsforhold,

 kan du kontakte PenSam på 

tlf.  44 39 39 39 

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via 
tillids repræsentanter, der har henvendt sig for at få ud leveret 
 gaven fra afdelingen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på 
arbejds pladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afde-

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

Abonner

Facebook: www.facebook.com/foaaarhus.dk
YouTube: www.youtube.com/foaaarhus

Instagram: www.instagram.com/foaarhus

Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

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
 
Foredrag
Foredrag af Uta Christensen om at være ”tyskerbarn”
Tid: Torsdag den 4. april kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 1. april

Udflugt til Boller Slot
Vi skal en tur til Boller Slot syd for Horsens. Vi kører fra Spek-
trum kl. 11.00 og vi håber, at de der kan, vil køre. Vi medbrin-
ger frokost og kaffe
Tid: Torsdag den 25. april afgang kl. 11.00 fra Spektrum
Tilmelding: Senest den 22. april

FOA Efterløns- og pensionistklub 
Odder

ARBEJDSPLADSJUBILÆER



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
Henvendelse kan ske via din digitale postkasse (Min post) på foa.dk.

Åbningstider i faglig afdeling Åbningstider i A-kassen*
Mandag 10.00-16.00 Mandag 10.00-15.30
Tirsdag 10.00-16.00 Tirsdag 10.00-15.30
Onsdag 10.00-15.00 Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-18.00 Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-15.00 Fredag 10.00-13.00
*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.
Åbningstider 2019:
Følgende onsdage fra kl. ca. 11.00-15.00 (afhængig af færgetider):
3. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 4. september, 2. oktober,
6. november og 4. december.

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

FAGBLADET FOA ÅRHUS
Ansvarshavende redaktør: Inge Jensen Pedersen
Oplag: 10.500
Layout og opsætning: FOA Århus
Tryk: Scanprint
Næste blad:
Deadline: 29. april 2019
Udgives i perioden 17.-21. juni 2019

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

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

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

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


