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Generalforsamling 2022
Fagklubben for pædagogiske assistenter og 

pædagogmedhjælpere
Torsdag den 24.februar 2022

Kl. 17.00 – FOA Århus
Tidsplan: Tjek-ind fra 17.00-17.30

Spisning 17.30
Generalforsamlingen starter 18.15

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 2021
· Budget 2022

5. Indkomne forslag
· Generalforsamlingsbevilling 2022
· Vedtægtsændringer

6. Valg
· 1 Klubformand – 2 år
· 3 Klubbestyrelsesmedlemmer – 2 år
· 1 Klubbestyrelsesmedlem – 1 år
· 1 Bilagskontrollant – 2 år

7. Eventuelt

Tilmedling sendes til 
Kimha@aarhus.dk. 
Senest d. 17 februar 
2022

Forslag til 
dagsordenspunkter 
Efter gældende 
vedtægter.
Kan ses på www.pm-
fagklub.dk

mailto:Kimha@aarhus.dkSenest


Goodiebags
Vi har fået stor respons fra modtagere af goodiebags, der er blevet udleveret 
til erhvervsaktive medlemmer. Et dejligt skulderklap at modtage i en tid hvor 
arbejdsvilkårene ikke er som det vi kendte.

Vi glæder os til se taskerne i bybilledet.

Vi har nu udtrukket vindernumrene fra pjecen for udleverede Goodiebags. 

Udtrækningen fandt sted i pausen ved vores årlige julebanko d 25 nov. 2021.                       

Hovedpræmien et gavekort til Musikhuset - Aarhus værdi 2000kr 

Vinderen blev Nr. 99

Biografbilletter for 2.

Vindernumrene: 40 - 521 - 572 - 815 - 923

Chili Claus bog sponsoreret af Claus Pilgaard, opfinder af Chili Claus.

Vindernumrene: 407 - 419 - 599 - 622 - 736 - 773 - 810 - 840 - 906 - 985

Gaveposer med forskellige indhold sponsoreret af Skjold Burne. Hadsten

Vindernumrene: 86 - 186 - 225 - 241 - 379 - 383 - 528 - 590 - 836 - 894

Stort Tillykke - Er du den heldige med vindernummeret, kan du afhente 
gaven efter aftale på kontoret for pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælperne. Chr. X’s vej 56-58. 8260 Viby J.

Kontakt formand Joan Karlsen på 61697009 for udlevering af gevinsterne. Du 
skal medbringe pjecen, hvori nummeret står for at få udleveret din gevinst

Kontakt formand Joan Karlsen på 61697009 for udlevering af gevinsterne. 

Du skal medbringe pjecen, hvor i nummeret står for at få udleveret din gevinst



Generalforsamlingsbevilling 2021

Til generalforsamling 2021 blev det besluttet, at donere til 
børn med diabetes. Diabetesforening takker for donationen



Nyt fra seniorklubben

Så lykkedes det endeligt at mødes igen i 
seniorklubben efter corona.

Torsdag d. 2 december afholdte vi vores årlige 
julearrangement med god mad, hygge og pakkespil.

Vi medbringer alle 2 gaver til pakkespillet, hvor af 
den ene skal være en hadegave. Spændingen er stor 
når gaverne åbnes, gaverne giver mange grin og 
kommentarer.

Nogle var så heldige at få en ny hat, andre fik antik 
julepynt og andre sjove ting til hjemmet. En kunne gå 
hjem med et par nye juleshorts.

En dejlig aften hvor vi fik brugt vores lattermuskler.

Forude venter år 2022 og første arrangement er 
vores årlige generalforsamling, som afholdes 

Torsdag d 27 januar kl 19.00 i kantinen Foa Aarhus. 
Christian X´ s vej 56-58. 8260 Viby.

Efterfølgende serveres der lidt tapas samt 
vin/øl/vand.

Tilmelding senest fredag d 21. januar.2022

Endelig tilmelding sendes til medlemmer slut 
december.

Seniorklubben ønsker alle en glædelig jul samt et 
godt nytår.



Seniorklubbens julehygge



Via dit FOA-kontingent kan du opnå rabatter 
på dagligvarer, ferier, rejser, studiebøger, 
gode forsikringer.
FOA fordele hos PenSam bank og forsikring.
FOA Århus fordel hos 

Tjenestetidsmændenes Forsikring.
En bred vifte af tilbud via FOA Pluskortet, 
brug PlusKort app´en, der er rabatter på bla. 
auto og transport, elektronik, telefoni, mad 
og drikke, personlig pleje og bolig og have.

Din erfaringsdato sikrer dig den rigtige løn, 
derfor VIGTIGT at udfylde den udleverede TRO 
& LOVE ERKLÆRING med alt erfaring, vikar 
arbejde (hver 100 timer indenfor 
børneområdet tæller for 1 måneds erfaring). 
Månedsløn i alle kommunen, noget erfaring fra 
udlandet kan også tælles med. 

Pensionsberettigelse efter 6 måneder samt at 
man er fyldt 21 år, medmindre man har fået 
det i tidligere ansættelse i kommune, amt eller 
region, så er det fra start af.
Pædagogiske assistenter får det fra starten.

Erfaringsdato er den VIGTIGSTE dato, hvis den 
er forkert fra start, så kan lønnen også være for 
lav eller pensionsindbetalinger kommer ikke 
rettidig i gang.

Ret til uddannelse, der er en skærpet ret til 
uddannelse i overenskomsten, så går du og 
overvejer at tage den pædagogiske assistent, 
så kontakt mig for flere oplysninger, både 
ifht. selve uddannelsen. Har du 2 års erfaring 
og er fyldt 25 år, så kan den pædagogiske 
assistent tages på 42 uger, du har orlov fra 
din stilling med normal løn og du kommer 
retur og oplever en stigning på 6 løntrin, 
hvilket svarer til cirka kr. 2100,- om måneden 
+ pension.

Tidsbegrænset ansat, meget få grunde, såsom 
orlovsstilling, længere varende sygdom, 
uddannelse, barsel giver anledning til at 
tidsbegrænse, så er du i tvivl om du er korrekt 
ansat, så ring! Er det pga. lavt børnetal eller 
økonomi, så er det ikke OK.

Timeantal/ansættelsesgrad, arbejder du det 
timeantal du er ansat på? Ansættelsesbrevet 
skal afspejle din arbejdstid, så er du ansat på 
f.eks. 25 timer og har ekstra timer fast hver 
uge, så vil jeg gerne hjælpe med at få det 
afklaret.

Senior fra 55 år! Vi har en senioraftale i overenskomsten, 5 dage eller ekstra pension 2,29% og en i 
lokalaftalen 5 dage eller nedsat tid, derudover bliver det mulighed for ekstra KTO seniordage etc. fra 58 år. 
HUSK det år du bliver 54, der SKAL der tages et valg inden 1. oktober, hvis man ønsker de 5 seniordage i 
stedet for forhøjet pension, da ordningen træder i kraft pr.  1. januar året efter. Hellere ringe en gang for 
meget end en gang for lidt, da jeg har oplevet, at flere ikke bliver præsenteret for muligheden på 
arbejdspladsen.

Kontakt din tillidsrepræsentant
eller Tine Thordén

Fællestillidsrepræsentant
Mobil 29684115

NYTTIG VIDEN



Vigtig Viden!

(ikke ligegyldig info)

Regler for arbejde i juledagene.

Overenskomst protokollat 4, §5 stk.1.

Skal du arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag 
skal du

have weekendtillæg, som udgør et ikke-
pensionsgivende

tillæg på 57,04 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.



Dagtilbudsaftalen
Dagtilbudsaftalen er en arbejdstidsaftale, som er indgået mellem Børn og Unge, BUPL Aarhus 
og FOA Aarhus og er gældende for Dagtilbud i Aarhus kommune. Aftalen træder i kraft fra d. 
1.1.2022. Aftalen skal sikre, at medarbejderne kender deres arbejdstid og arbejdsopgaver. Det 
nye ved aftalen er, at medarbejdernes normperiode går fra en 4 ugers norm til en årsnorm. I 
dag arbejder vi med en 4 ugers norm, som betyder at arbejdstiden skal opgøres efter 4 uger, 
er der ekstra timer skal de udbetales eller afspadseres i den næste 4 ugers periode. 
Ekstratimerne kan opstå ved f. eks personalemøder eller merarbejde, i daglig tale kaldes de 
afspadseringstimer. Den nye aftale betyder, at alle større opgaver som personalemøder, 
personale lørdag og møder i dagtilbuddet skal planlægges på forhånd og indregnes i 
årsnormen og   dermed i arbejdstiden. Det får den konsekvens at en 37 timers ansat skal 
arbejde 1924 timer på et år og skemalægges med 1680 timer for et år, når ferie er fratrukket 
og at timerne skal være jævnt fordelt over året. 

Den praksis der var været fulgt mange steder er, at arbejdstiden ikke har været opgjort, det 
medfører at nogle medarbejdere kunne have 50-200 afspadseringstimer stående, hvilket var i 
strid med vores overenskomst.  Med implementering af dagtilbudsaftalen kan man have 
ekstratimer stående svarende til beskæftigelsesgrad, altså en 30 timers ansat kan have 30 
timer stående, samt det ikke er muligt at udbetale ekstratimer gennem året. Det er derfor 
vigtigt, at de ansatte er ansat på et korrekt timetal, så en medarbejder som i dag er skemalagt 
med 25 timer og har op til 5 ekstratimer om ugen, der udbetales som ekstratimer 
deltidsansatte fremadrettet skal være ansat på f.eks. 28-29 timer. Årsnormen betyder at 
arbejdstiden opgøres sidst på året, hvor alle timer nulstilles, skulle der ved årets afslutning stå 
ekstratimer vil de blive udbetalt og er man i underskud af timer nulstilles timerne uden 
løntræk.

Pauser: 

Der er i dag opstået en misforståelse flere steder, som betyder at medarbejdere der arbejder 
under 6 timer pr. dag ikke har ret til en pause. Med tagtilbudsaftalen skal medarbejderen have 
mulighed for at holde en pause. I aftalen står der:  I løbet af en arbejdsdag skal der gives 
medarbejderen mulighed for at holde en pause, af passende længde, der skal tilgodese et 
rekreativt formål for det medarbejderne, fxat der gives tid til at indtage frokost. Pauser under 
30 minutter dagligt medregnes i arbejdstiden, hvis medarbejderen står til rådighed for 
arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

Forberedelse:

Arbejdstiden skal inddeles i tid med børn og tid om børn. Tid med børn giver sig selv, 
hvorimod tid om børn er et nyt begreb. Hvor en medarbejder tidligere ”gik fra” til en opgave, 
skal den tid nu planlægges som tid om børn. Det kan være tid til forberedelse, som alle 
medarbejdere skal have svarende til de opgaver de skal løse, det kan være personalemøder, 
AMR- møder, altså den til som bruges til at kvalificere arbejdet med børn.

Dette var kun nogle få, med betydningsfulde nedslag i dagtilbudsaftalen. Aftalen i sin fulde 
længde samt FAQ kan findes på Aarhus intra.

Skulle du have spørgsmål til dagtilbudsaftalen er du meget velkommen til at kontakte mig.

Kim Møller Hansen

Fællestillidsrepræsentant for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Aarhus

Tlf. direkte: 46 97 32 66 

Mobil: 40 25 86 86 

kimha@aarhus.dk
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Kommende arrangementer 2022

➢ Kom og bliv inspireret af dagtilbudsleder og forfatter Karin Lykke til et oplæg om en  
pædagogisk praksis hvor intet barn skal stå udenfor fællesskabet – alle skal med. 
Nest præsentere en fællesskabsunderstøttende pædagogik, hvor der er fokus på 
fællesskabets betydning for det enkelte barns udvikling. Nest betyder ”rede” og er i 
denne sammenhæng betegnelsen for en pædagogisk praksis, hvor tilgangen er, at 
den trygge rede som et barn har brug for, gavner alle børn. Dato endnu ikke fastsat.

➢ Arbejdsglæde og Humor er på dagorden når Thomas Grønnemark kigger forbi 
mandag d 4 April 2022 kl 18.00 – 21.00. Thomas er udover at være foredragsholder 
også ansat som indkasttræner for Liverpool FC.

➢ Science i børnehøjde V/ Thorleif Frøkjær. Thorleif er førende inden for science og han 
glæder sig til at komme og dele ud af sin viden. Tirsdag d 17 maj.   Kl 12.00 – 16.00. 
Der er frikøb.

➢ Bowling. Vi skal have afgjort mesterskaberne for 2021/2022 og det foregår i Inside, 
Hammel. Torsdag d. 16 juni 18.00 – 21.00. Der er fælleskørsel fra Aarhus. 

➢ Hatteteater og Gøjl. En dag fyldt med sjov og trylleri. Inspiration til at kunne lave 
sjove aktiviteter hjemme i institutionen. Kom og lær at lave ballondyr. Dato ikke 
fastsat endnu.

➢ Fagklubben invitere til film aften i Biffen i Odder. Fastsat til September måned. Info 
kommer i næste fagblad.

➢ Positiv psykologi V/ Storm Stensgaard. Programsat til september. Info kommer i 
næste fagblad

➢ Motorik der understøtter barnets trivsel. Bliv inspireret til at arbejde med barnets 
sansemotoriske udvikling. Programsat til November måned. Info kommer i næste 
fagblad.

➢ Julebanko – hygge og socialfællesskab. Torsdag d 24 november. 18.00 – 21.30. Info 
kommer i næste fagblad

➢ Juletur ud i den danske land – planlægning er i gang. Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 
26 november. Mere info i næste fagblad.



Julebanko 2021
En aften i skønt selvskab, god gammeldaws julemad 
fra Raadhuus kaféen, og som altid særligt udvalgte 
gevinster at vinde. En aften hvor kollegaer mødes på 
tværs og nye bekendskaber opstår.

Vi takker for det store fremmøde. 



Pædagogiske Assistenter er en nem og god 
løsning

Århus Stiftstidende bragte d. 11.november 2021 dette læserbrev fra formanden for 
Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen:

Der er heldigvis både hurtige og gode løsninger, når Aarhus Kommune skal sikre flere 
uddannede medarbejdere i daginstitutionerne. Personalemanglen er et voksende 
problem, og kommunen risikerer i 2030 at mangle 1000 medarbejdere på området. 
Men kommunen kan gøre flere enkle ting, der kan sikre mere uddannet personale. 
Blandt dem er de pædagogiske assistenter - den pædagogiske assistentuddannelse er 
en erhvervsuddannelse på det pædagogiske område.

For det første kan kommunen fastansætte sine pædagogiske assistentelever. I dag 
ophører deres ansættelse automatisk, når uddannelsen er gennemført, og hvis de i 
stedet er fastansatte, vil kommunen sandsynligvis få flere pædagogiske assistenter, som 
bruger deres viden i de århusianske daginstitutioner. Kommunen ansætter hvert år 44 
elever på den ordinære pædagogiske assistentuddannelse.

For det andet kan Aarhus Kommune tilbyde sine ufaglærte pædagogmedhjælpere, som 
er fyldt 25 år og har to års erfaring, at de kan blive pædagogiske assistenter med merit. 
Det tager kun 42 uger, når man tager den pædagogiske assistentuddannelse, som 
merituddannelse.

For det tredje kan kommunen beslutte at fastansætte pædagogmedhjælpere, der har 
interesse for området, så pædagogmedhjælperne generelt kan fungere som en 
fødekæde til merituddannelsen. Det kan de ikke alle i dag, fordi næsten en tredjedel af 
pædagogmedhjælperne er løst ansatte. Og fordi ansættelseskulturen nogle steder er 
sådan, at man fortrinsvis ansætter pædagogmedhjælpere, der erklærer, at de snart skal 
lave noget andet.

Så der er meget kommunen kan gøre for at skaffe flere uddannede medarbejdere til de 
århusianske  daginstitutioner.

Og det er faktisk nemme og gode løsninger, der kan mindske et truende problem.

Jack Hougård Kristensen

Formand for Pædagogisk Sektor i FOA Århus

Christian X’s Vej 56-58

8260 Viby j



Fagklubbens bestyrelse ønsker alle en 
glædelig jul og et lykkebringende 
nytår. 

Svar sendes til:
Bestyrelsen@p
m-fagklub.dk


