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27. september 2018

NYT FRA SOCIALPÆDAGOGERNE STORSTRØM

Kære medlem 

 En lang sommer er nu ved at være ovre og farverne på træer og buske ændrer langsomt farve.
  

Kredsens vigtigste begivenhed, nemlig generalforsamlingen, er også afholdt og du kan læse referatet fra
generalforsamlingen den 4. september 2018 her.

  
Tak til jer der deltog på generalforsamlingen og var med til at skabe rammen for en eftermiddag/aften med fokus på vores
arbejdsområder og faglig debat.

  
Vi tager nu fat på efteråret. Og igen har vi planlagt flere spændende arrangementer, som vi håber, du har lyst til at deltage i.
Flere af dem kan du læse om i dette nyhedsbrev, og flere kommer til senere. Så hold øje med både vores hjemmeside  og
vores Facebookprofil: Socialpædagogerne Storstrøm

  
Har du endnu ikke besøgt os på Facebook, så håber jeg, at du lige hopper ind og giver os et ?like?.

  
Lisbeth Schou 

 kredsformand
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Vi har brug for din mening 

 I november måned afholder Socialpædagogerne kongres. I år er kongressens tema ?Vi er Socialpædagogerne?. 
  

Vi vil rigtig gerne høre dine tanker, ideer og holdninger til, hvordan Socialpædagogerne kan udvikle sig som fagforbund.
Derfor inviteres 100 medlemmer til at deltage i temadagen på kongressen d. 14. november 2018.

  
I kreds Storstrøm skal vi finde 5 medlemmer, som har lyst til at tage med os på kongres og deltage i diskussioner og
aktiviteter, som alle har fokus på, hvordan vi gør Socialpædagogerne til et endnu bedre fællesskab at være medlem af.

  
Forbundet dækker dine transportomkostninger til og fra hotel Nyborg Strand, hvor kongressen holdes og giver dig desuden
et honorar for deltagelse.

  
Så tøv ikke med at kontakte os i kredsen hurtigst muligt. Vi er klar til at fortælle dig meget mere om kongressen og om
temadagen d. 14. november 2018.

  
Kontakt os på storstroem@sl.dk eller 7248 6500. 
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Familieplejernes Dag i kreds Storstrøm 

 Den 3. september 2018 blev der afholdt Familieplejernes Dag/Årsmøde. Som altid var der godt gang i debatten, når mange
familieplejere er samlet. Læs referatet fra dagen her.

  
Efter årsmødet holdt psykolog Gitte Lai Højmose et spændende oplæg om angst hos børn og unge og hvad man som
familieplejer selv kan gøre for at hjælpe ¨barnet / den unge. 
 

 

 Valg til PKA 

 Så er der snart valg i din pensionskasse! Så er der mulighed for at stille
op som delegeret til PKA.

  
 2 delegerede kommer her med opfordringer til at stille op til valget:
Marianne Albertsen og Rene Kjærgaard.

  
Læs mere og stil op på www.pka-valg.dk. Fristen til at stille op er den 10.
oktober 2018 kl. 16.00. 
 

 

 Kommende arrangementer
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Lederkonference den 25. oktober 2018 

 Kreds Storstrøm og kreds Midtsjælland afholder i fællesskab en lederkonference med emnet "Styrk dit ledergrundlag og
borgerinddragelsen"

  
Kom og mød fagfæller og få inspiration til, hvordan du både kan styrke dit ledelsesgrundlag, og hvordan I kan styrke
borgerinddragelsen gennem vidensbaseret praksis. 

  
Konferencen består af to hovedoplæg, Alfred Josefsen, medlem af ledelseskommissionen, Didde Cramer Jensen, forsker
ved VIVE og Henriette Malmberg, afdelingsleder på Lindegården.

  
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her senest den 1. oktober 2018.

  
 

 

 Medlemsmøde om neuropædagogik den 5. november 2018 

 Kom til medlemsarrangement med emnet neuropædagogik.
 Neuropædagogik er pædagogiske metoder, som bygger på viden om hjernens funktion og funktionshæmninger.

  
Vi har inviteret Vicki Ourstrup Gylden og Ulla Christiansen fra Videnscenter for specialpædagogik (Visp) i Næstved, til at
komme og holde et oplæg om diagnoser, symptomer og teori om hjernen.

  
Ud fra 2 cases fra deltagerne, vil aftenen byde på en praksisnær tilgang til løsning af opgaverne omkring borgeren.

  
Udfyld ?case-beskrivelsen - den ligger i samme dokument som indbydelsen og mail den til kredskontoret senest den 11.
oktober 2018 på storstroem@sl.dk 

  
2018-11-05 Indbydelse til medlemsarrangement om neuropædagogik (pdf)

  
Læs mere om medlemsarrangementet og tilmeld dig her senest den 29. oktober 2018. 
 

 Juletræsfest den 23. november 2018 

 Den 23. november 2018 kl. 16.00 ? 19.00 i Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg.
  

Seniorsektionsbestyrelsen i kreds Storstrøm afholder igen i års juletræsfest for medlemmer i kredsen.
  

Da der hvert år er stor tilslutning til juletræsfesten, foregår tilmelding efter ? først til mølle? princippet. 
  

Tilmelding senest den 17. november 2018 til formand for seniorsektionen Else Karlsson, enten på mail:
else@netkarlsson.dk eller SMS 2164 9540.

  
OBS ved tilmelding: Der skal oplyses, hvor mange børn og voksne, der deltager.

  
Læs mere om juletræsfesten her.
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 Julefrokost for seniorer den 5. december 2018 

 Igen i år afholder seniorsektionen i kreds Storstrøm julefrokost for medlemmer, der er ude af arbejdsmarkedet. Det er tilladt
at tage sin ægtefælle/samlever med.

  
Julefrokosten afholdes i SL`s lokaler på Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nr. Alslev.

  
Tilmelding senest d. 25. november 2018 til formand for seniorsektionen Else Karlsson, enten på mail: else@netkarlsson.dk
eller sms/tlf. 2164 9540.

  
Læs mere om julefrokosten her. 
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