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Til eleverne på SOSU Aarhus
Husk at en repræsentant fra FOA kan træffes i skolens kantine 1. og 3. torsdag
i måneden mellem kl. 10.30 og 12.30 eller på tlf. 46973299.

Så blev det december og afslutningen på et begivenhedsrigt år nærmer sig . Et år med 2 x bowling,
selvforsvar og julebanko. Af kommende arrangementer vil jeg lige opsummere.
• Generalforsamling den 7. februar.
• Foredrag med Thomas Milsted omkring hvordan man håndterer stress den 26. Marts
Der er annoncer for begge ting i bladet.
Oven i det har det også været et ”underholdende” år med overenskomstforhandlinger og en spareomgang til dem der arbejder i Århus kommune. Vi arbejder inden for et område hvor der hurtigt kan
komme arbejdsmæssige ændringer som vi skal forholde os til. Det kan kræve meget af en og det er
vigtigt at holde tungen lige i munden, når ændringerne kommer væltende.
En ting som jeg lige vil gøre lidt ud af, er at skrive lidt om den styrkede pædagogiske læreplan, fordi
den kommer til at have stor betydning for vores arbejde, og hvis man ikke kommer med ”bussen” fra
start så kan man hurtigt føle sig efterladt på perronen. Der er helt sikkert mange arbejdspladser som
er godt i gang med dette arbejde, og andre er ved at tage tilløb til at starte deres proces med
læreplanen.
Hvis man synes ”Master for en styrket læreplan” er lidt tung læsning vil jeg anbefale at man læser
FOAs materialer omkring dette, disse giver et godt indblik i hvad det er for en størrelse.

Klik på billederne for at
komme til FOAs side om
den styrkede læreplan

Ellers vil jeg bare slutte af med at ønske jer rigtig god jul og godt nytår, når det er tid til det. Håber vi
ses i det nye år og at juleønskerne går i opfyldelse.
De bedste ønsker fra:
Lars Damborg og resten af fagklub-bestyrelsen.
p.s. Sørg lige for at tjekke julekonkurrencerne ud på sidste side – Der er præmier!

Dagsorden
Med forbehold for ændringer
Torsdag den 7. februar 2019
Kl. 17.30 – FOA Århus
Velkomst
1. Formalia
• Valg af dirigent
• Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af forretningsorden
• Valg af stemmeudvalg
2. Beretning
• Klubformandens beretning
• Seniorklubbens beretning
3. Fremtidigt arbejde
4. Regnskab
• Regnskab 2018
• Budget 2019
5. Indkomne forslag
• Generalforsamlingsbevilling 2019
6. Valg
•

3 Klubbestyrelsesmedlemmer – 2 år

•

1 Bilagskontrollant – 2 år

1. Eventuelt

Kom og gør din demokratiske indflydelse gældende, få sat ansigter
på din fagklub og få noget lækker mad. Vi spiser kl. 17.30 og starter
generalforsamlingen ca. kl. 18.15. Vi forventer at
generalforsamlingen er sluttet kl. 22.00.
Tilmelding sendes til laed@foa.dk senest den 31. Januar 2019

Fagklubben for pædagogiske assistenter og
pædagogmedhjælpere afholdte et selvforsvarskursus den
3. og 10. oktober. Der skulle egentlig også have været
afholdt den 24. og 31, men på grund af meget få
tilmeldinger blev det besluttet at korte forløbet af og lave
det til to intensive aftener i stedet.
De der var tilmeldte havde til gengæld to aftener med
fuld fokus fra de to instruktører og fik lov til at gennemgå
en masse øvelser og mentale teknikker til at kunne
komme igennem en træls situation.
Der skal lyde en stor ros til de deltagende for deres
engagement og energi.

”Jeg synes, at selvforsvarskurset ved
Lars var en spændende og udfordrende
oplevelse - og ikke mindst lærerig. Vi
lærte mange brugbare teknikker, som
altid er gode at have i baghånden. Lars
var en tålmodig og flink lærer, og var
super god til at lære fra sig. ”
Nathalia Mark - pædagogmedhjælper

Jeg er den 19. september blevet valgt til fællestillidsrepræsentant på FOA´s pædagogiske
område i Odder kommune. Det vil sige for dagplejere, pædagogmedhjælpere og
pædagogiske assistenter.
Jeg har arbejdet som dagplejer i 30 år og de seneste 21 år, har det været som
gæstedagplejer. Jeg er valgt som tillidsrepræsentant for dagplejerne i Odder by og det har
jeg været i 19 år.
Jeg sidder i Område-Udvalg for Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune.
Jeg sidder også i Pædagogisk sektorbestyrelse i FOA,
så jeg har et godt kendskab til både Odder kommune og FOA.

Der er flere grunde til at jeg har valgt at
blive fællestillidsrepræsentant, for jeg
mener at det er vigtigt for vores fag at vi er i
kontakt og i dialog med hinanden. Vi har
mange arbejdspladser i Odder kommune,
der mangler en tillidsrepræsentant og det er
vigtigt at jeg som fællestillidsrepræsentant
hjælper til at vi finder nogle flere, og den
første har vi lige fundet.
Ydermere er det også et område som har
godt af at vi fokuserer på organisering.
Jeg har været på besøg på flere af
arbejdspladserne for at hilse på. Jeg glæder
mig til at udvide mit arbejdsområde.
I er meget velkommen til at kontakte mig,
hvis I har nogle spørgsmål.
Mobil 20902313 – mail
Birgit.Hegelund@odder.dk
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Der er mange skoler og dagtilbud, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant inden for
overenskomstgruppen for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. En
tillidsrepræsentant repræsenterer FOA på den enkelte skole eller dagtilbud. Det er et
arbejde, som selvfølgelig kræver en indsats, der vil blive afsat den nødvendige tid inden for
den normale arbejdstid, efter en forhandling mellem FOA og den enkelte
Skole/dagtilbudsleder.
FOA vil selvfølgelig stå for den nødvendige uddannelse, så tillidsrepræsentanten bliver
”klædt på til opgaven.” Som tillidsrepræsentant vil man til enhver tid have adgang til
rådgivning og sparring med FOA og fællestillidsrepræsentanterne.
Opgaven som tillidsrepræsentant bliver honoreret med et særligt funktionstillæg, som
udgør 6000 kr. pr. år i 2000 niveau.
Er du blevet interesseret i opgaven eller har brug for yderligere information er du
velkommen til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
Kim Møller Hansen
Fællestillidsrepræsentant for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Aarhus
Tlf. direkte: 46 97 32 66
Mobil: 40 25 86 86
kimh@foa.dk

Bowling med fagklubben.
Torsdag den 1. november var
fagklubben vært for bowling
arrangement i bowl’n’fun i Viby.
Det var anden gang i år fagklubben
inviterede til bowling. Vi havde
valgt at prøve bowl’n’fun i Viby, da
der var utilfredshed med maden i
Aarhus bowlingcenter. Det viste
sig at være et godt valg. De
fremmødte var meget begejstrede
for den store buffet, som vi fik på
The grill, som er en del af
bowl’n’fun.

Der var 41 tilmeldte til arrangementet og det viser at medlemmerne af fagklubben vægter
de sociale arrangementer højt. Der var en rigtig god stemning blandt medlemmerne, som
var en god blanding af gamle kendinge og første gangs deltagere.
Der blev bowlet til den store guldmedalje, mens snakken gik på tværs af baner og i hygge
loungen, både mellem dem der bowlede og dem der var kommet for at være sammen med
gode kolleger. Det var et virkeligt vellykket arrangement og bestyrelsen i fagklubben vil gerne
takke for den store opbakning og lover at vi vil satse på flere sociale arrangementer i 2019.
Vi håber at se rigtig mange af jer til julehygge/banko den 6. december.
Carsten Thyrsted (næstformand i Fagklubben for pædagogiske assistenter og
pædagogmedhjælpere)

Det er dyrt for arbejdspladsen når man er fraværende…
Men kan det også være dyrt at have syge medarbejdere og kolleger på arbejde?
Ude i den store verden er man begyndt at
kigge lidt på fænomenet at man tager syg
på arbejde. Denne interesse opstod, da
arbejdsgiversiden kom ud med begrebet
absenteeism (at være fraværende).
Der kan være rigtig mange grunde til at
man er fraværende, men det ender ofte i
en tolkning af at det er dyrt og
forstyrrende for arbejdspladsen. Man
ender ofte som et tal i en statistik: Du har
været fraværende i så mange dage… det
har kostet så mange vikartimer… din
fraværsprocent er nu på…
Og så videre.
Men der kan også være udgifter i at være
tilstede på arbejdet trods sygdom.
Man er begyndt at lave undersøgelser på
presenteeism (at være tilstedeværende på
trods af sygdom eller nedsat arbejdsevne),
og der er meget kraftige tegn på at det er
dyrere end hvad man lige regner med.
I dag kender mange mennesker til følelsen
af man tager på arbejde med sygdom i
kroppen, fordi man er nervøs over
konsekvenserne ved for mange sygedage.
Og vi ved godt at der er risiko for at man
smitter eller ikke kan være sit normale jeg,
men frygten for sygesamtalen kan være for
dominerende.
Vi kender måske også situationen at man
har en kollega som ikke har det så godt,
måske er det stress eller noget andet
mentalt, men resultatet er at vi skal
arbejde lidt hurtigere end vi plejer, fordi
vedkommende ikke selv er i stand til det.
Resultatet ved begge tilfælde er at der skal
rendes hurtigere end vi plejer, men der er
ikke nogen fraværende til at forklare
presset. Så måske er løsningen på
problemet ikke at prøve minimere fravær?

Men hvad er løsningen så?
Det er jo enkelt at måle på om folk ikke er på arbejde.
Men det kan være udfordrende at måle på om folk er
på arbejde men ikke er lige så ”produktive” som
normalt.
”Bekostningen af absenteeism kan være svær at
kvantificere, men indvirkningen ved presenteeism kan
være endnu sværere at vurdere, på grund af
udfordringen i at måle hvor produktiv en medarbejder
er, når de tager på arbejde på trods af sygdom.
Der er brug for flere analyser på den voksende
fortælling om at presenteeism potentielt kan være
meget dyrere end absenteeism, men der skal ikke være
tvivl om at medarbejdere der tager syge på arbejde har
en negativ indvirkning på produktiviteten såvel som
helbredet.”
Rachel Suff – Chartered Institute of Personnel and
Development
Måske er løsningen mere at kigge på arbejdsmiljøet og
skabe sunde arbejdspladser, hvor folk ikke er under så
hårdt pres og dermed bliver mindre syge? Og at det er
acceptabelt at være syg?

Lidt facts fra den store verden
En undersøgelse foretaget af Virgin Pulse
Global Challenge, viste et gennemsnitligt
antal på 4 sygedage om året ved en
virksomhed, men de fandt samtidig ud af at
de ansatte havde 57.5 dage om året, hvor
de har været på arbejde men ikke har været
produktive.
En rapport fra 2016 foretaget af Pathology
Awareness Australia, vurderer at Australien
mister $34 milliarder årligt pga. presenteeism.

Så er der gået endnu et år. Et år med en rigtig
varm sommer, og for Seniorklubben endnu et
år med sjov og hyggeligt samvær.
Rundvisning i Familiehuset.
Tirsdag den 21. august var vi på rundvisning i
Familiehuset ved Skejby sygehus.
Vi blev budt velkommen af Familiehusets leder
Vinni Stenholt, der viste os rundt og fortalte om
husets rammer og daglige virke.
Familiehuset åbnede i 2012. Der er en
gennemsnitlig belægningsprocent tæt på 90 om
året. Siden 2012 har 1.676 familier boet i
Familiehuset, fordelt på 2.235 indflytninger (en
del familier kommer flere gange). Cirka 300
familier bor i huset om året, deriblandt 500
raske søskende og 175 syge børn.
Familiehusets største kvalitet er, at det netop
ikke er et hospital, men et frirum, hvor der er
plads og ressourcer til, at familier i den svære
tid kan være som en familie.
Mere end 50 frivillige gør hver dag et
uvurderligt stykke arbejde. Der modtages
forskellige sponsorater, og en lang række
private virksomheder adopterer hvert år et
værelse, og er dermed med til at støtte
Familiehuset. Det har givet unikke rammer for
at hjælpe og gøre en afgørende forskel for nogle
af de mennesker der er allerhårdest ramt.

Familiehuset har, 2 store fællesrum hvor
børnene kan lege mens forældrene sidder i
sofagruppen eller laver mad i
fælleskøkkenet. 2 udendørs legepladser med
legeredskaber til børn i alle aldersgrupper,
opholdssteder, en multibane til fodbold og
basketball. Køkken/alrum og legestue,
musikrum, massagerum, motionsrum,
vaskeri, frisør.
Brødrene Grimms og H. C. Andersens
eventyrlige verden, danner rammen om de
unikke tapeter der pryder Familiehusets 10
nye værelser.
Efter udbygningen af Familiehuset, er der nu
22 værelser, delt op i tre forskellige typer:
2 handicapværelser på 30 kvm.
10 store værelser på 20 kvm., med et stort
soverum.
10 nye værelser med forældrerum og
børneværelse.
Ét er imidlertid de fysiske rammer.
Hjerterum, tid, ro, omsorg og plads til bare
at være for en stund, er noget andet.
Kombinationen er Familiehuset.
Det var en spændende og tankevækkende
rundvisning, der tydeligt viste hvad omsorg
og hjerterum kan give.

Torsdag den 15. november, havde vi vores årlige
julearrangement, med god mad, rafling om pakker, både
almindelige gaver og hadegaver, en lille julesang og årets
gode historie, rigtig meget hygge og grin.
Os der har deltaget i dette arrangement før, ser altid frem
til denne aften, hvor vi får smagt på alle de gode
hjemmelavede snapse nogle af deltagerne medbringer, og
får lattermusklerne brugt.
For tre år siden, var en af hadegaverne et gammelt grimt
overtræk til et bilrat. Denne hadegave er nu blandt
pakkerne hvert år, så det gælder bare om at få den pakket
ind så man ikke kan se hvad det er. Årets heldige vinder af
den specielle hadegave blev vores kasserer Jytte., som nu
må i tænkeboksen for at finde ud af hvordan hun skal lave
pakken næste år.

Bliv medlem af Seniorklubben.
Skulle du have fået lyst til at være med i Seniorklubben,
og gerne vil vide mere om klubben, kan du henvende dig
til en fra bestyrelsen:
Ulla Mikkelsen – 25 56 17 74
Anny Laustsen – 30 12 49 56
Jytte Christensen – 20 26 48 55
Ketty E. Petersen – 23 98 94 80
Vi betaler 75,- kr. om året i kontingent, og så betaler vi et
lille beløb til vore arrangementer.
Du kan betale kontingent til seniorklubben på
mobilepay: 20264855, husk at meddele dit navn,
adresse, fødselsdag og år.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Program for 2019/20.
De steder vi kontakter for at lave aftaler vedrørende næste
års program, er ikke så lang fremme som vi er, så det endelige
program vil blive sendt til jer, når vi har de sidste ting på
plads.
Find alligevel kalenderen for 2019 frem, og få noteret
datoerne på de ting der er på plads.
Generalforsamling.
Tirsdag den 22. januar 2019 i Kantinen FOA ChristianX´s vej
56-58 8260 Viby J.
Vi håber rigtig mange vil møde op, så vi kan få en snak om
året der er gået og om fremtidens arrangementer.
Efter generalforsamlingen serverer vi lidt pølse/oste
anretning med brød/kiks samt vin/vand.
HUSK tilmelding senest tirsdag den 15. januar.
Besøg på Ivars herreværelse, Skolegade 7 B 8000 Århus C.
Onsdag den 6. marts kl. 14.00 – 16.00. Vi mødes uden for kl.
13.45.
Kom med til en underholdende eftermiddag på Ivars
hyggelige herreværelse, som med sin specielle indretning
indbyder til en hjemlig koncert.
Musiker Ivar Sørensen har gennem mange år skabt et yderst
hyggeligt og spændende lokale med en varm atmosfære.
Ivar akkompagnerer selv solisterne og fortæller ind imellem
anekdoter fra et langt musikliv.
Der serveres kaffe/te og kage ca. halvvejs i programmet.
Ægtefælle/samlever/ledsager er velkommen til at deltage i
dette arrangement.
Max. 20 deltagere, efter først til mølle princippet.
Pris for dette arrangement er:
40,- kr. for medlemmer.
60 kr. for ægtefælle/samlever/ledsager.
HUSK tilmelding senest torsdag den 21. februar.
Generalforsamling 2020.
Torsdag den 23. januar 2020, kl. 19.00 i kantinen FOA
Christian X´s vej 56-58 8260 Viby J.
Mød op, så vi kan få en snak om året der er gået og om
fremtidens arrangementer.
Efter generalforsamlingen serverer vi lidt pølse/oste
anretning med brød/kiks, samt vin/vand.
HUSK tilmelding senest tirsdag den 14. januar 2020.
Der er mulighed for at betale for vore arrangementer, samt
medlemskontingent 75,- kr. årligt, på MobilPay: 20264855.
Husk at skrive navn fødselsdato/måned/år.

Tilmelding til Seniorklubbens
arrangementer skal ske til:
Ulla Mikkelsen tlf. 25 56 17 74
eller
Jytte Christensen tlf. 20 26 48 55
eller
Ketty E. Petersen tlf. 23 98 94 80
eller
Anny Laustsen tlf. 30 12 49 56
Vær opmærksom på de forskellige
mødetidspunkter.
Din tilmelding er bindende.
Hvis du udebliver fra et
arrangement, vil du blive
opkrævet for betaling til
arrangementet.
Vi glæder os til endnu et år med
mange hyggelige timer og godt
samvær.
NB. Når alle aftaler til næste års
program er på plads, får
Seniorklubbens medlemmer
tilsendt det endelige program.
Hvis der er andre der er
interesseret i vores årsprogram for
2019/2020, kan det rekvireres hos
Ulla Mikkelsen tlf. 25 56 17 74.

(ikke ligegyldig info)
Regler for arbejde i juledagene.

Ved tilrettelæggelsen af
tjenesten/arbejdstiden skal der tages
størst mulig hensyn til personalets
ønsker.
(gælder ikke for pædagogisk personale
i folkeskolen)
Aftale om arbejdstidsregler for
pædagogisk personale ved
daginstitutioner, skolefritidsordninger,
klubber mv. Kapitel 3, §5, stk 1

Skal du arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag
skal du have weekendtillæg, som udgør et ikkepensionsgivende tillæg på 42,57 kr. pr time. Disse 2
dage lukker institutionerne kl.14.00. Afholder du
ferie disse dage tæller det en hel feriedag. Dvs. at
er du ansat 30 timer pr. uge tæller det 6 timer på
ferieregnskabet, som er din gennemsnitlige daglige
arbejdstid.

Man skal selvfølgelig være medlem af fagklubben for pædagogiske
assistenter og pædagmedhjælpere for at være med i konkurrencen

JULEKONKURRENCE
Hvor mange gange bliver ordet ”JUL” nævnt i dette
fagblad? I både billeder og tekst.
Tæl og send en mail til laed@foa.dk senest den 20.
december og vær med i lodtrækningen om en
hemmelig præmie til en værdi af 1000 kr.
Som eksempel er jul nævnt 4 gange i denne røde
firkant. Alt skal tælles med, også dette eksempel

1

÷E

Send en mail med løsningen til laed@foa.dk senest den 20. december og vær med
konkurrencen om en hemmelig præmie til en værdi af 250 kr

