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Til eleverne på SOSU Østjylland - Aarhus
Husk at en repræsentant fra FOA kan træffes i aulaen 1. og 3. torsdag i
måneden mellem kl. 10.30 og 12.30.

Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, holdte i år lege og
aktivitetsdagen sammen med 12 elever fra den pædagogiske assistent-uddannelse på SOSU
Østjylland, Aarhus.
Eleverne havde forberedt 6 workshops for børn i alderen 3-6 år og ude-aktiviteter ved middagstid.
Der var:

Rådmand Thomas Medom holdt en tale for børnene om hvor vigtigt det er, at de
leger og hvor godt det er med en lege og aktivitetsdag.
De pædagogiske assistent-elever fik også nogle ord med på vejen om, at det er sejt
at de laver en dag som denne, og man arbejder på at gøre plads bedre plads til
stillinger som pædagogisk assistent, i Aarhus kommune.
Og så blev båndet klippet med lidt hjælp, og lege og aktivitetsdagen blev sat i gang.

I leverede kvalitet og faglighed på et fantastisk højt niveau.
Hilsen Bestyrelsen - Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Bowlingtur tirsdag, den 21. maj 2019 Bowl´n´Fun i Viby
Fagklubben har igen planlagt det velbesøgte bowlingarrangement. Vi
mødes lidt før kl. 17 og bliver indskrevet til bowling i 2 timer, bagefter
fortsætter hyggen med lækker mad på The Grill.
Tilmelding til Fagklubben på 46973299 eller fagklub@pm-fagklub.dk
Alle fra Fagklubben er velkommen, venligst oplys hvis du ikke
deltager i bowling spillet. ( begrænset deltagerantal )

Big Time Grillbuffet incl. Lækre forretter, salatbar og dessertbuffet

På festligt gensyn

Det er ikke nogen nyhed at uddannede
pædagogiske assistenter har meget svært ved
at få arbejde i Aarhus Kommune. Det skyldes
rigtig mange ting:
De pædagogiske ledere, som er den
ansættende myndighed, ved ikke, hvad en
pædagogisk assistent kan og hvilke
kompetencer de har, de forholder sig
udelukkende til pædagoguddannelsen,
hvorved de tager mono-faglige hensyn i
ansættelserne.
De pædagogiske ledere er selvfølgelig selv
uddannede pædagoger og kommer derfor til
at præsentere en fag- protektionisme, som er
en kulturbåren tilstand i Aarhus kommune.
Det ses tydeligt i de jobopslag, som bliver
slået på op portalen ”Job i Aarhus kommune”,
der er ingen jobopslag, hvor der bliver søgt
efter en pædagogisk assistent.
Der har dog været opslag, hvor man søgte
efter elever til den pædagogiske
assistentuddannelse, det betyder at skoler og
dagtilbud gerne vil uddanne de pædagogiske
assistenter, men ikke efterfølgende ansætte
dem.
De pædagogiske lederes referenceramme er
deres egen uddannelse og har derfor ingen
kendskab til den pædagogiske
assistentuddannelse. Da det er lederne, som
står for ansættelserne, bør de uddannes
bedre, så de får et mere nuanceret billede af
det udbud af arbejdskraft, der ligger inden for
området.
Med andre ord de pædagogiske ledere skal
smide pædagog-kasketten, og tage ledelseskasketten på.

På vores nylig afholdte Lege og Aktivitetsdag,
som blev afholdt på SOSU-Østjylland,
tilkendegav vores rådmand Thomas Medom,
at han ville se på, hvad der kunne gøres for, at
der kan blive ansat flere pædagogiske
assistenter i Aarhus Kommune.
Jeg møder mange argumenter for ikke at
ansætte pædagogiske assistenter. Nogle af
dem er, ”de er for dyre”, ”deres løn ligger for
tæt på en nyuddannet pædagog”, ” det kan jo
være, at de bliver her i mange år”
De argumenter er i direkte konflikt med
hensigten i Den styrkede pædagogiske
læreplan og Aarhus kommunes visioner om,
at tilstræbe en høj grad af uddannet
arbejdskraft samt at nedsætte
personaleomsætningen.
Kim Møller Hansen
Fællestillidsrepræsentant

Så er vi godt i gang med året 2019, de første arrangementer i Seniorklubben er løbet af staben, med
god tilslutning.
Det er endelig lykkedes os at få de sidste aftaler på plads, og gode oplevelser venter forude, så find
kalenderen frem, og sæt de store kryds, så du husker at deltage i arrangementerne i Seniorklubben.

Tirsdag den 22. januar 2019, afholdt vi vores
generalforsamling. Årets beretning og regnskab blev
gennemgået og godkendt. Der var ingen indkomne
forslag.
Anny var på valg til bestyrelsen, og ønskede ikke
genvalg. I stedet blev Ketty valgt ind i bestyrelsen,
Hanne blev valgt som suppleant, Liese blev genvalgt
som revisor og Henning blev genvalgt som
revisorsuppleant.
Kontingentet er fortsat 75,- kr. om året.
Efter mødet blev der takket for god ro og orden, og
Anny fik en buket blomster og en stor tak for mange
års indsats i bestyrelsen.
Aftenen sluttede af med pølse/ostebord og vin.

Onsdag den 6. marts 2019, var vi på
besøg på Ivars Herreværelse.
En hyggelig eftermiddag i et spændende
lokale med en speciel indretning og en
varm atmosfære. Pianist Ivar Sørensen
spiller flygel og akkompagnerer
forskellige dygtige solister og skaber
skønne musikalske oplevelser. Vi blev
underholdt med sange fra vores yngre
dage, sange vi kunne synge med på.
Ind imellem var der også
plads til vittigheder fra
solisterne.
Der blev serveret
kaffe/te og kage halvvejs
i programmet.

Der er mulighed for at betale for vores
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
Jytte Kristensen tlf. 20 26 48 55
Ketty E. Petersen tlf. 23 98 94 80
Hanne Overgård tlf. 40 57 71 14
Vær opmærksom på de forskellige
mødetidspunkter.
Din tilmelding er bindende.
Hvis du udebliver fra arrangementet, vil du blive
opkrævet for betalingen til arrangementet.
Vi glæder os til endnu et år med mange hyggelige
timer og godt samvær.

• Heldagstur til Mariager, søndag den 16. juni 2019 – Se vedlagte invitation.

• Håndværkermuseet i Randers
Lørdag den 31. august 2019, kl. 12.00, skal vi besøge Håndværkermuseet Lilli Rosengård 16 Randers C.
Vi mødes ved Håndværkermuseet kl. 11.40.
Parkeringspladser findes på Laksetorvet lige ved siden af Håndværkermuseet. Det er betalingsparkering.
Det 1200 kvadratmeter store hus rummer i dag 24 værksteder, og en stor del af dem er bemandet med 68
pensionerede håndværkere, der på skift er til stede i værkstederne, og som gerne vil fortælle om købstadens
gamle håndværk.
Museet ligger fordelt på fire etager i et gammelt kornpakhus. Der er elevator i bygningen.
Vi får en kop kaffe/te og kage, i løbet af eftermiddagen.
Ægtefæller/samlever/ledsager er velkommen til at deltage i turen.
Max: 25 deltagere.
Pris for dette arrangement er:
50,- kr. for medlemmer.60,- kr. for ægtefæller/samlever/ledsager.
Bindende tilmelding senest lørdag den 24. august.
Samkørsel med andre aftaler i selv, hver passager betaler 20,- kr. til chaufføren.

• Julehygge
Onsdag den 21. november 2019, kl. 18.30, i kantinen FOA Christian X’s vej 56-58 8260 Viby J.
Som afslutning på året i Seniorklubben, holder vi vores traditionelle hyggelige julearrangement med
lidt mad og drikke.
I løbet af aftenen er der måske lidt underholdning/konkurrence og så skal vi selvfølgelig rafle om
pakker.
Alle medbringer en pakke til ca. 25,- kr., samt en hadegave.
Pris for denne aften 50,- kr.
HUSK tilmelding senest tirsdag den 12. november.

•

Generalforsamling i 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 ost/pølse anretning med brød/kiks, samt vin/vand.
HUSK tilmelding senest tirsdag den 14. januar.

Heldagstur til Mariager søndag den 16. juni 2019
Trekantruten er en kombineret tur med Mariager Fjords ”hjuldamper” Svanen, en lokal bus fra Hobro til
Handest, og en togtur med Mariager-Handest Veteranjernbane tilbage til Mariager.
På turen kan et af de smukkeste områder af Danmark opleves.
Kl. 9:45 mødes vi ved Saltcenteret Ny Havnevej 6, Mariager. Herfra går vi samlet til ”hjuldamper” Svanen.
Kl. 10:15 sejler vi med ”hjuldamperen” Svanen til Hobro. Vi får en kop kaffe/te og et rundstykke ombord.
Kl. 11:25 tager vi bussen til Handest.
Kl. 12:10 går turen med veteranbanen tilbage til Mariager med ankomst ca. kl.13:00.
Kl. 13:15 er der spisning i Café Saltbøssen i Saltcentret. Drikkevarer er for egen regning.
Kl. ca. 15:00 går vi til Rosenhaven, Klostergade 15, Mariager, en gåtur på ca. 1,1 km.
Rosenhaven blev påbegyndt i 2014, og blev indviet i 2016. Haven er etableret på et stykke jord, som
havdeligget hen i ca. 40 år med en klausul om, at grunden ikke måtte bebygges. Frivillige gik i gang med
atanlægge bede, plantede ca. 450 roser, etablere en legeplads og bygge madpakkehuse. Det hele under
ledelse af rosenkenderen Eskild Skau og blev finansieret via midler fra ELRO Fonden. Der er roser i alle
størrelser, farver og dufte fra alverdens lande.
Hvis der er nogen der hellere vil i/se Saltcenteret, er det for egen regning. Indgangsbillet 98 kr.
Vi aftaler hvor og hvornår vi mødes igen, og slutter dagen af med en forfriskning.
Ægtefælle/samlever/ledsager er velkomne til at deltage i turen.
Pris for dette arrangement er: 150,- for medlemmer. 200,- kr. for ægtefæller/samlever/ledsager.
Bindende tilmelding senest onsdag den 29. maj 2019 efter først-til-mølle princippet.
Samkørsel med andre aftaler I selv, hver passager betaler 40,- kr. til chaufføren.

Kast til måls efter dæk:
Du skal bruge:
Dæk (eller noget lignende, mælkekasser kan også bruges)
Kridt – til at skrive point
Kasteskyts (sandkasselegetøj, ærteposer eller noget lignende)
God aktivitet til øje/hånd koordination og motorik generelt

Vi vil gerne at fagbladet er mest muligt vedkommende for dig, medlemmet af fagklubben.
Så derfor er det tid til en lille konkurrence.
• Send os en mail med et supergodt og seriøst forslag til et indslag i bladet.
• Bedste forslag vinder en præmie til en værdi af 500 antal kroner til afhentning på
kontoret.
• Send forslag ind til laed@foa.dk inden 1. Juni. Vinderen bliver kontaktet direkte på mail.

