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fredag d. 14. oktober 2016

■ Kom til årsmøde i din sektor

FOA Århus medlemmer og faggrupper er opdelt i fire sektorer, som snart
holder årsmøder. Sektorerne samler beslægtede faggrupper, så på sektorårsmøderne har FOA Århus medlemmer gode muligheder for at møde fagfæller
og andre, som har et arbejde, der minder om deres eget.
Pædagogisk Sektor samt Kost- og servicesektoren holder deres årsmøder 25.
oktober, mens Social- og sundhedssektoren samt Teknik- og servicesektoren
holder deres årsmøder 27. oktober.
Alle møder bliver holdt i FOA Århus lokaler på Christian X’s Vej 56-58 i Viby J.

■ Dagplejen 50 år

Dagplejen i Århus Kommune har 50 års jubilæum i år, og i den anledning
var 240 dagplejere med til fest arrangeret af FOA Århus, Århus Kommune og
klubben for dagplejere.
De 240 gæster ankom til festen kl. 19.00, og her blev de budt velkommen af
både rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek (V) fra Aarhus Kommune og formand for FOA Århus Inge Jensen Pedersen, der begge ønskede
tillykke med dagen og håbede på en stærk fremtid.
De mange dagplejere fik også god mad og drikke i godt selskab med gode kollegaer, og der var en god stemning.
Senere var der også underholdning af Jan Svarrer, inden aftenen sluttede omkring kl. 22.00.

■ Mød Lotte Heise på SOSU Aarhus

3. november holder SOSU Aarhus åbent hus. Her kan interesserede se den nye
skole og høre foredragsholderen Lotte Heise fortælle om hverdagens superhelte i
omsorgsbranchen.
Der er også mulighed for at få en snak med en konsulent, der kan orientere om de
mange efter- og videreuddannelsestilbud, som skolen har på både social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

■ Læs Fagbladet FOA Århus

Oktober-nummeret af Fagbladet FOA Århus er nu blevet afleveret i medlemmernes postkasser. Nummeret har et tema, der handler om, hvordan bureaukrati skaber mindre tid til borgerne, og der er også blandt andet en beskrivelse af efterårets medlemsarrangementer.
Interesserede kan også læse Fagbladet FOA Århus på fagforeningens hjemmeside.
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