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NYT FRA SOCIALPÆDAGOGERNE STORSTRØM

  
Kære medlem 

 Her ved indgangen til en forhåbentlig lang og dejlig sommer, kan vi se tilbage på et travlt og spændende forår. De offentlige
overenskomster blev landet med et fint resultat, men vi skulle alle igennem en periode med strejkevarsler, varsler om
lockout og ikke mindst vores forberedelser til den værst tænkelige situation, nemlig at hele det offentlige område blev
lammet.

  
Takket være en ihærdig indsats på begge sider af forhandlingsbordet, kunne vi sende overenskomsterne til urafstemning.
Resultatet blev et stort ja, hvilket vi kun kan være tilfredse med. Overenskomsterne skal nu foldes ud og omsættes i
dagligdagen ude på arbejdspladserne og den opgave er vi helt klar til.

  
Når vi så har nydt sommerens ferier, tager vi fat på et spændende efterår. I dette nyhedsbrev kan du læse om flere af de
aktiviteter, der allerede nu er planlagt, og mon ikke der løbende kommer flere til. Så husk at holde øje med både
hjemmeside og Facebook.

  
Alle på kredskontoret ønsker dig en herlig sommer med afslapning og tid til familie og venner.

  
Lisbeth Schou

 Kredsformand
  

OBS.. Kredskontoret har ændrede åbningstider i uge 27 - 31. Fra den 2. juli - 3. august 2018 (begge dage inkl.) er
kredskontorets telefontider ændret mandag - fredag fra kl. 9.00 - 12.00. 
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Generalforsamling 2018 

 Der afholdes generalforsamling den 4. september 2018 i kreds Storstrøm og vi håber, du har lyst til at deltage og debattere
emnerne på dagsordenen samt høre om hvad der sker i kredsen.

  
Læs dagsordenen til generalforsamlingen (pdf)

  
I forbindelse med afholdelse af kredsens generalforsamling, kan vores medlemmer sende en indstilling til prisen for den
gode arbejdsplads.

  
Læs her om kriterierne for Fonden til støtte for den gode arbejdsplads (pdf)

  
Her kan du finde skemaet du skal bruge for at sende en indstilling. Frist for indsendelse er den 27. august 2018.

  
A-kasse generalforsamling den 4. september 2018

 Kl. 15.30 ? 16.30 
  

Dagsorden iflg. vedtægterne 
 

 

 

  
Teambuilding på Gavnø 

 Forsorgshjemmet Saxenhøj modtog prisen ?Fonden til støtte for den gode arbejdsplads? på generalforsamlingen i 2017.
  

Læs mere om hvad Saxenhøj brugte prisen på (pdf)
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Kære familieplejer 

 Traditionen tro afholder kredsen Familieplejernes Dag mandag den 3. september 2018.
  

Sæt allerede nu X i din kalender. Programmet er endnu ikke helt på plads, men vi ved, at forbundsnæstformand Verne
Pedersen kommer på besøg og fortæller om den aktuelle status på forhandlingerne med KL vedr. overenskomst for
familieplejerne. Så snart vi har det fulde program klar, sender vi det til jer.

  
Lisbeth Schou

 kredsformand
  

 

 

 Konference og Socialpædagogerne i Fremtiden - sæt endnu et X i din kalender 

 Projektet ?Socialpædagogerne i fremtiden? synger på sidste vers, da perioden stopper ultimo 2018.
 Fokusområder har blandt andet været arbejdsmiljø, TRIO-samarbejdet, nye jobarenaer og medlemsarrangementer.

  
Vi ønsker at invitere kredsens medlemmer til en konference, hvor vi sammen sætter fokus på, hvad vi har opnået, og
hvordan vi efterfølgende enten arbejder videre med de enkelte emner eller pænt tager afsked med enkelte projekter.

  
Dagen afrundes af Mikael Brautsch (præsten fra ?gift ved første blik?), som er en levende og underholdende formidler. I dag
er Michael bl.a. formand for Udsatterådet på Frederiksberg, et råd under socialudvalget i Frederiksberg kommune, hvor de
udsatte primært er hjemløse, misbrugere, psykisk syge og prostituerede.

  
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt mandag den 24. september kl. 9.00 -16.00 på Hotel Maribo Søpark.

  
Nærmere program for dagen udsendes senere.

  
Mårten Mårtensson

 Projektmedarbejder, Socialpædagogerne i fremtiden
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Til offentligt ansatte, der ikke er repræsenteret ved en tillidsrepræsentant 

 Lønforhandling
  

Alle offentlige ansatte har ret til at få set på sin lønsammensætning.
 Hvis du er ansat et sted, som ikke har valgt en SL-tillidsrepræsentant, er du velkommen til at rette henvendelse til

kredskontoret for at tale om din lønsammensætning og om der skal ske en forhandling for at få reguleret din løn.
  

Du bedes henvende dig hurtigst muligt, således at kredskontoret kan forberede et lønforslag og anmode om en
forhandling, som typisk vil finde sted i september/oktober.

  
Der vil til lokal lønforhandling i 2018 alene være tale om tilbagefaldsmidler fra tidligere forhandlinger.

  
 
 
 

 

 

  
Uddannelse i selvledelse og kommunikation 

 Guldborgsund Handicap har i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon fået tilrettelagt et diplommodul i selvledelse
og kommunikation.

  
Målet med uddannelsen er at styrke medarbejdernes kompetence til at agere i rollen som strategisk selvledende
medarbejdere i teams, der har fokus på kerneopgaven. Vi forventer os meget af uddannelsen, og det er hensigten at
størstedelen af medarbejderne i Guldborgsund Handicap gennemfører uddannelsen.

  
Læs mere om uddannelsen (pdf)

  
Jørgen Svendsen

 Leder af Guldborgsund Handicap
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 Den 19.6.18 blev der afholdt medlems arrangement i SL kreds Storstrøm, hvor flere end 100 medlemmer deltog i et
spændende og interessant foredrag af psykolog og oplægsholder Dorthe Birkmose. 

  
Kommende medlemsarrangement - Generalforsamling i kreds Storstrøm 

  
Der afholdes generalforsamling i kreds Storstrøm tirsdag den 4. september 2018

  
Du kan tilmelde dig her senest den 28. august 2018
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