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■ Masser af sang og dans til årets juletræsfest

Der var som sædvanligt godt fyldt op, da FOA Århus afholdt årets juletræsfest
for medlemmer med familie. FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen bød
velkommen, og så tog nisserne fra DUI Leg og virke over, og de bød op til
masser af fælles sang og dans omkring juletræet.
I alt var der 800 gæster, og det var som sædvanligt FOA medlemmer MED
familie og børn samlet til en dag, der bød på masser af sjov.

■ Nye kursustilbud fra SOSU Aarhus

På både det pædagogske område og social- og sundhedsområdet tilbyder
SOSU Aarhus i 2017 kurser, der kan være interessante og relevante for FOA
Århus medlemmer. På social- og sundhedsområdet retter én type kurser sig
mod ”Sundhed- og sygeplejeopgaver på hospitaler”, mens andre handler om
”Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne”. På det pædagogiske område dækker nogle kurser ”Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap”,
og mens andre beskæftiger sig med ”Pædagogisk arbejde med børn og unge”.
Se kursuskatalogerne på FOA Århus hjemmeside www.foa-aarhus.dk

■ En julehilsen fra FOA Århus

En julehilsen fra FOA Århus til alle FOA-medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere med ønsket om en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

■ Deltag i FOAs kampagne ”Det du er værd”

FOAs medlemmer får ikke den anerkendelse, som de fortjener – heller ikke
lønmæssigt, og det vil en ny forbundskampagne sætte fokus på. Alle kan være
med til at sprede kampagnens budskaber, og FOA Århus opfordrer medlemmerne til at deltage.
På kampagnens hjemmeside kan interesserede hente små videoer og sprede
dem på Facebook. I videoerne anerkender forskellige FOA-medlemmer folk
fra andre faggrupper; for eksempel roser plejer Jesper Priskorn fra det psykiatriske hospital i Risskov social- og sundhedsassistenterne.
På hjemmesiden kan FOA-medlemmer også se, hvordan de selv kan optage en video, hvor de anerkender en anden
faggruppe. De kan så indsende videoen til forbundet, så den kan komme med i kampagnen.
Læs mere om kampagnen på FOA Århus hjemmeside www.foa-aarhus.dk
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