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Siden sidste fagblad

Vi har siden sidst afholdt en vellykket generalforsamling, der udover 
valg også blev besluttet hvor vores årlige bevilling skulle gå hen, der 
var opbakning til at vi i år skulle støtte de ukraineske familier, der er 
kommet til Aarhus, de er tilknyttet Velkomsthuset på 
Frydenlundskolen. Vi har forespurgt hvad der kunne gavne børnene 
til at hygge og samle dem socialt. Tilbagemeldingen fra børnene var 
at de ønskede sig spil, en wii, krea - produkter,  yogamåtter samt 
møbler til hyggekrogen. 

Bestyrelsen har været forbi med nogle af de ovennævnte ønsker, 
som bragte stor glæde blandt børn og voksne.

Derudover har vi indbudt til et  oplæg om humor og arbejdsglæde 
v/ Thomas Grønnemark, samt et science oplæg af Thorleif Frøkjær -
mere om det inde i bladet.

Bestyrelsen har været på den årlige konference hvor vi har 
konstitueret os. Derudover har vi arbejdet med hjemmesiden, 
facebookgruppen  samt årshjul. Vi har fået ryddet op og fået lagt 
information ind til gavn for jer medlemmer, aktivitetskalender er 
opdateret og vi vil løbende ligge nyheder ind. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at gøre vores facebook profil privat og 
kun have medlemmer inde i gruppen, så vi også der kan 
kommunikere ud til jer. Der vil der løbende blive informeret om 
kommende arrangementer.

Beslutningen er truffet udfra en tanke om at nå bredest ud. En ser 
facebook, andre hjemmesiden og en tredje tjekker mails. 

På bestyrelsens vegne ønskes I alle en god sommer ☺

Af Formand - Joan Karlsen



Er din kollega medlem af FOA 

• Er din kollega medlem af FOA?

• Mange af vores kollegaer i institutionerne og på skolerne er ikke 
medlem af FOA. Årsagen er ukendt, men i mange tilfælde er det i kraft 
af de aldrig har fået tilbuddet. Nogle har valgt at være medlem af en 
”gul” fagforening og mange unge melder sig ikke ind idet de regner 
med, at skulle læse videre på et tidspunkt.

• Er din kollega ikke medlem af FOA, bidrager de ikke til fællesskabet. 
Det fællesskab der er med til at sikre vores løn og ansættelsesvilkår. 
Der er ingenting som er givet på forhånd eller kommer af sig selv. Alt i 
forbindelse med vores løn, ferie, løn under sygdom, barsel, 
seniorordninger, omsorgsdage, hjælp i forbindelse med 
sygefraværssamtaler og tjenstlige samtaler og jeg kunne blive ved. Alt 
er forhandlet af FOA, enten ved overenskomstforhandlingerne eller 
gennem forhåndsaftaler og arbejdstidsaftaler

• Har du en kollega, som ikke er medlem af FOA, betyder det, at de 
nyder godt af de kollektive aftaler uden at bidrage, det svarer i 
grunden til at køre gratis med bussen. Da det er FOA, der er den 
forhandlingsberettiget organisation og dermed sidder i 
overenskomstforhandlingerne og sikrer, at fagområdet er sikret en 
kontinuerlig lønstigning og forbedret arbejdsvilkår.

• Jeg vil derfor bede dig italesætte medlemskab af FOA over for dine 
kollegaer, som ikke er medlem i øjeblikket, så vi forsat kan arbejde 
videre med at forbedre vores løn og arbejdsmiljø samt at fagklubben 
kan blive ved med at udbyde de mange arrangementer. 

• Det er vigtigt, at vi står med et stærkt mandat ved de kommende 
overenskomstforhandlinger, specielt nu hvor der er en historisk høj 
inflation, som udhuler vores købekraft. Her bør alle bidrage med et 
medlemskab af FOA og dermed bidrage til fællesskabet og vores 
fælles velstand. Det er vigtigt at få snakken med kollegaerne, så der 
bliver en bevidsthed om vigtigheden af et medlemskab, så er et 
medlemskab af FOA fradragsberettiget på selvangivelsen.

• Vi står stærkere, når vi står sammen

Af fællestillidsrepræsentant  Kim Møller Hansen  - Kontakt  info på 
næste side



Vigtig Viden!

(ikke ligegyldig info)

• Vidste du, at alle medarbejdere i Daginstitutioner i 
Aarhus er sikret en daglig pause, uanset hvor lang 
en arbejdsdag den ansatte har. Jfr. 
Dagtilbudsaftalen.

• Vidste du, at alle pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere,  I skal have tid til individuel 
forberedelse. Jfr. Dagtilbudsaftalen.

• Venlig hilsen

• Kim Møller Hansen

• Fællestillidsrepræsentant for pæd. Assistenter og 
pædagogmedhjælpere i Aarhus

• Tlf. Direkte 46973266

• Mobil:40 25 86 86

• kimha@aarhus.dk



Humor og arbejdsglæde v / Thomas Grønnemark

af Carsten Thyrsted

Mandag d 4 april havde fagklubben indbudt Thomas Grønnemark til at  komme 
med hans oplæg om ”humor og arbejdsglæde”

Det var en underholdende samt tankevækkende aften som gav os tilhører stof 
til eftertanke. Thomas har selv arbejdet som pædagogmedhjælpere og siden 
som pædagog, så han kunne sagtens relaterer hans metoder ind i vores 
arbejde.

• Han snakkede om vigtigheden af at have stærke og gode relationer på 
arbejdspladsen, samt bruge den hjælp der var til rådighed ( så man ikke står 
alene) 

• Vigtigheden af at holde gode pauser, hvor der ikke blev talt arbejde.

• Motivationen på arbejdet, er også en vigtig faktor for ikke at miste 
arbejdsglæden. Hvis man keder sig i sit arbejde, kan det næsten være lige så 
slemt som at have for meget at lave. Derimod hvis tingene kører og er i flow, 
højnes arbejdsglæden og giver mere energi. Hvis ens motivation er høj bliver 
arbejdet lettere at udføre og man vil mærke mere energi til at kunne hjælpe 
og understøtte sine kollegaer.

Efter oplægget fik alle deltagere bogen ”Doven energi” af Thomas Grønnemark. 

Bogen gør op med forestillingen om at vi kun kan nå vores mål, hvis vi konstant 
performer og tromler alt og alle på vores krigstogt mod målet. Det er slet ikke 
nødvendigt at efterlade sig en slagmark af kvæstede – inklusiv dig selv – for at 
nå, det du drømte om.

Det er både sjov og tankevækkende læsning.

Læs mere om Thomas Grønnemark her  www.thomasg.dk

http://www.thomasg.dk/


Science ved Thorleif Frøkjær

Fagklubben havde besøg af Thorleif Frøkjær den 17 maj og Marianne Møller 
sætter her ord på hendes oplevelse af oplægget. 

Oplægget har været udsat af flere omgange, så jeg er glad for det endelig 
lykkedes. Nye aktiviteter der skulle med tilbage og afprøves sammen med 
børnene. Thorleif Frøkjær har siddet med i styregruppen som har arbejdet 
for ministeren i forhold til det nye læreplanstema ”natur, udeliv og science. 
Så han ved 100 % hvad en hverdag med science skal indeholde.

Hvis jeg skal trække et af hans budskaber frem, så giv ikke børnene et 
endegyldigt svar, men undersøg og lad dem selv komme med ideer til hvor 
og hvordan, samt at google ikke er et svar i science.

Jeg blev inspireret til at tænke nyt og at jeg selv kunne stå for aktiviteten, der 
tilgodeser børnenes leg og læring. Noget gør vi allerede, men det er meget 
hvilke ord der bliver brugt, så vi stadig har den åbne tilgange og nysgerrighed 
med i samspillet med børnene. Jeg gik derfra med en fornemmelse af at når 
jeg helt har knækket nødden, så bliver det et sjovt sted at være.

Mit første science projekt:

Afprøve forskellen på varm og kold luft, så med 2 poser begav jeg mig afsted 
med børn i hælene. I den ene pose kom vi luft i der var omkring os og bandt 
en knude. Nu begyndte jagten på den varme luft – for hvor fandt vi det 
henne?

Vi afprøvede, grinte og fik aha oplevelser. Der blev tænkt og tænkt indtil en 
af drengene fik øje på,  der kom damp op fra industri opvaskemaskinens lille 
skorsten. Vi blev alle glade, der var den varme luft. Hurtigt fik vi fyldt posen 
med varm luft, en knude blev bundet og nu var vi klar til eksperimentet.

Selv om den ikke fløj som en luftballon var der ingen tvivl om at den varme 
luft kom højest op.. Børnenes øjne strålede omkamp som var det en god 
skattejagt, de var med på. Men som en af børnene sagde så var det her 
sjovere, for vi var sammen om det.

Jeg lærte i dag at det jeg fremad planlægger er at gøre børnene nysgerrige, 
så vi sammen kan gå på opdagelse og finde svaret. Det var kun en dag men 
jeg kan mærke der er sat tanker i gang om hvad det næste skal være og 
hvordan jeg skal planlægge uden det bliver for planlagt, for der er ingen som 
ved hvor og hvilken vej børnenes tanker går. Og det sætter nye tanker i gang.

Så dagen med Thorleif var ikke hvor min notes bog blev fyldt med færdige 
ideer, men derimod en masse inspiration som jeg selv skal brede ud sammen 
med børnene.

Jeg vil i samspil med mine kollegaer finde science magien frem for den er der 
over, under og omkring børnene og os.

Du kan følge med på facebook og se om der dukker nye science projekt op.



Kommende arrangementer 2022

➢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 
Viby.  Skynd dig at tilmelde dig til kimha@aarhus.dk s.u. 10  juni 

➢Hatteteater og Gøgl. En dag fyldt med sjov og trylleri. Inspiration til at 
kunne lave sjove aktiviteter hjemme i institutionen. Har du altid drømt om 
at kunne lave ballondyr, så er det dagen din drøm kan gå  i opfyldelse.          
Dato ikke fastsat endnu.

➢ Fagklubben invitere til film aften i biffen i Odder. Fastsat til Sept. måned. 

➢Positiv psykologi V/ Storm Stensgaard. Onsdag d 21 sept. kl. 19.00 – 21.00 

➢Motorik der understøtter barnets trivsel. Bliv inspireret til at arbejde med 
barnets sansemotoriske udvikling. Programsat til Nov. måned. 

➢Børne rytmik v/ Anna Klinkby – få inspiration til sang, musik og bevægelse 
med børn i alderen 0-6 år. Programsat til okt. måned

➢ Julebanko – hygge og socialt fællesskab. Torsdag d 24 nov. 18.00 – 21.30. 

➢ Juleturen går til Ålborg by samt til zoologisk have. Glæd jer til ægte 
julestemning i unikke omgivelser, når der tændes lys i vintermørket. I 
kommer på en magisk lysvandring, gennem den smukt julepyntede have og 
får en helt ny og anderledes oplevelse af dyrene og zoo i mørket. 
Planlægningen er i gang og I kan godt glæde jer. Sæt kryds i kalenderen 
lørdag d. 26 nov.

➢Derudover arbejder vi på at få dagtilbudsleder Karin Lykke ud og holde et 
oplæg om ”Nest” som er barnets trygge rede. Der arbejdes ud fra en 
fællesskabsunderstøttende pædagogik, hvor der er fokus på  fælleskabets 
betydning for det enkelte barns udvikling. 

Der vil komme mere info vedr. arrangementerne i de kommende nyhedsbreve 
samt på vores facebookside. 
https://www.facebook.com/groups/120766904630702

Har du et ønske om en oplægsholder eller et fagligt emne vi alle kan blive 
klogere på, hører bestyrelsen gerne fra dig på vores mail bestyrelsen@pm-
fagklub.dk

mailto:kimha@aarhus.dk
https://www.facebook.com/groups/120766904630702
mailto:bestyrelsen@pm-fagklub.dk


Heldagstur til Fanø - af Ulla Mikkelsen
Endelig oprandt dagen hvor Seniorklubben skulle på jubilæumstur til Fanø.

Lørdag den 21. maj, kl. 8.10 mødte 32 forventningsfulde personer, klar til en dejlig dag.

Kl. 8.30 kørte vi fra FOA mod Esbjerg.

Der var morgenkaffe/te og morgenbakke samt hyggesnak,

undervejs i bussen. Da vi kom til Esbjerg, steg vores guide 

Steen, på bussen, han skulle være med os hele dagen.

Han fortalte lidt om Esbjerg havn, der fra at være

fiskerihavn nu er en industrihavn.

Sejlturen fra Esbjerg til Fanø tog 12 min.

Fanø er 56 kvadratkilometer stor, med ca. 3.500 indbyggere. De tre største byer på Fanø er Nordby, 

Rindby og Sønderho. Vejret var ikke rigtigt med os, det var frem med regntøj og paraplyer, klar til 

en kort vandring rund i Nordby, der er en gammel skipper by. Den maritime historie er synlig overalt i 

Nordby, med de gamle skipperhuse og vejnavne. På Restaurant Ambassaden, fik vi serveret en dejlig 2-

retters menu. Godt mætte forlod vi restaurant Ambassaden, blev guidet lidt mere rundt i Nordby, 

hvor guiden fortalte om farverne på husene, om vandstanden der til tider er meget høj, og mange 

andre spændende ting, inden vi gik tilbage til bussen.

Vi kørte til Fanø bad, der er ferieområde på Fanø. Den ligger ca. 1,5 km. nord for

Rindby

ud til stranden, der er Fanøs hovedattraktion på vestsiden af Fanø. 

Stranden er mere end 15 km. lang og visse steder mere end 1 km. 

bred. De gamle hoteller er for længst revet ned og nye 

sommerhuse, feriehoteller, ferielejligheder er opført.

Turen fortsatte til Sønderho, der ligger på Fanøs sydspids, med sine 

knap 300 huse og ca. 340 helårsbeboere. Byens huse ligger næsten 

alle solret -eller rettere ”vindret” - med gavlene i øst og vest.

Sønderho vandt prisen som Danmarks smukkeste landsby. Når man 

går i de smalle gader med de fine gamle huse, føler man sig hensat 

til en anden tid. Fanø har udviklet sin helt egen lokal folkemusik og 

folkedans. Iført de smukke traditionelle dragter spilles og danses der 

stadig på Fanø, både unge og gamle holder liv i traditionerne.



Vi besøgte Sønderho kirke der er fra 1782, og er den kirke i Danmark der har flest kirkeskibe – 15 i alt. Det 

største af dem, fregatten, der hænger nærmest alteret, siges at være drevet i land på stranden ud for 

Sønderho.

Vores guide, Steen, fortalt alt om kirken, altertavlen, uret der hænger i kirken, om kirkeskibene og 

meget andet.

Fra kirken gik vi gennem Sønderho og så de gamle huse, smalle gader og seværdigheder, inden vi skulle

med færgen tilbage til fastlandet. Vi kørte igen en tur rundt ved havnen i Esbjerg og ud til skulpturen

”Mennesket ved havet”, hvor vi fik kaffe og kringle, inden vi sagde farvel til vores guid Steen.

Efter en dejlig dag med mange indtryk, kørte vi tilbage mod Viby. Var hjemme ca. kl. 18.00 og kunne se

tilbage på en dejlig dag.



Vind bio billetter
1. 

Hvem har skrevet om vigtig viden i juni fagbladet ?

Tine Thordén eller Kim Møller Hansen

2. 

Hvem var oplægsholder om Science d 17 maj ?

Thomas Medom eller Thorleif Frøkjær

3. 

Hvor mange uger tager uddannelsen til pædagogisk assistent

hvis du er over 25 år og har mere end 2 års erfaring?

42 eller 84 uger ?

4. 

Hvad hedder formanden for pædagogisk sektor i FOA Aarhus ?

Jack H. Kristensen eller Dennis Knudsen

5. 

Hvor afholdes bowling d 16 juni ?

Bruuns Galleri eller Inside – Hammel

6.

Hvad hedder vores facebook gruppe?

Hotel Rynkeby eller Fagklubben for pædagogiske assistenter og    

pædagogmedhjælpere.

Send dit svar til kimha@aarhus.dk s.u. 30 juni.

Vi trækker vinderen blandt de indsendte svar

mailto:kimha@aarhus.dk


Leg - Læring og Kreativitet

Det skal du bruge:

Blå og grønne vandperler (de er på størrelse med et knappenålshoved)

Har du hvide vandperler kan de nemt farves med blå/grøn frugtfarve.

Vand (fra hanen)

1 eller 2 poser med lynlås luk

Tape (til at hænge poserne op på vinduet)

Er temaet vand kan du tegne en hval og et skib med små fisk i vandet

Start med at tegne motiver på lynlåsposerne, efterfølgende fyldes der vand 
på vandperlerne. Hold øje i takt med de suger vandet til sig. De suger meget 
vand og bliver på størrelse med en stor ært. Tager nogle timer, hvor I kan gå 
til og fra dem. Derefter fyldes vandperlerne i poserne. Nu er det tid til at I 
hænger poserne op på vinduet og vandperlerne skubbes nu af barnet rundt 
som bølge skvulp – det giver barnet en ro og tid til fordybelse.

Vandperler er glatte og fugtige og så sjove at lege  og sanse med ☺

Altid under opsyn af voksne, da de nemt kan fristes til at puttes i munden.

Billeder og idé er venligst udlånt af Sara fra Trolleleg. 
https://www.instagram.com/trolleleg/

https://www.instagram.com/trolleleg/

