
Nyhedsbrev juni 2022 

I nyhedsbrevet udsendt i juni 2022 findes en række links, der desværre ikke virker længere. I 

denne udgave af nyhedsbrevet er disse links samlet og virker. 

Arbejdsglæde på arbejdspladsen 

Noget om arbejdsglæde på arbejdspladsen – af Sanne Ladiges, AMR, og Ida Knudsen, TR. Parkvej 

Handicap Guldborgsund. 

Ida og Sanne fik en opgave fra ledelsen om, at de skulle have fokus på arbejdsglæde på 

arbejdspladsen. De satte sig sammen og talte om opgaven, men hvordan skulle de løse den? 

Læs her hvordan Sanne og Ida løste opgaven 

Læs herunder de plakater og arbejdsglædekort, Sanne og Ida fortæller om: 

Bliver set og værdsat 

Faglige samtaler klogere på faget 

God og dårlig humor 

God til at lytte og skabe rammer 

Gode kollegaer glade borgere 

Indflydelse i hverdagen 

Opmærksom, hjælpsom og pligtopfyldende 

Tak fordi du er der 

Vi løfter i flok 

Foredrag af Freddy Meyer arrangeret af Socialpædagogernes TR netværk på 

Lolland 

Af Mathilde Clausen, TR i Center for Handicap Lolland 

”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom” – sådan indledte foredragsholder Freddy Meyer 

sit underholdende og inspirerende foredrag, da han torsdag den 24. marts 2022 besøgte 

Nakskov Teatersal arrangeret af Socialpædagogernes TR netværk på Lolland. 

Arrangementet var for alle ansatte og Center for Handicap, Familiecenter Toftegård, Center for 

Socialpsykiatri og Rusmidler & Neuropædagogik, som sammen med Socialpædagogernes 

Initiativpulje havde stablet dette arrangement på benene. 

Læs Mathildes indlæg her 

https://sl.peytzmail.com/attachments/arbejdsglaede-pa-arbejdspladsen-parkvej-handicap-guldborgsund/0817873540
https://sl.peytzmail.com/attachments/bliver-set-og-vaerdsat/3282839989
https://sl.peytzmail.com/attachments/faglige-samtaler-klogere-pa-faget/2430839812
https://sl.peytzmail.com/attachments/god-og-darlig-humor/3248178811
https://sl.peytzmail.com/attachments/god-til-at-lytte-og-skabe-rammer/0223906108
https://sl.peytzmail.com/attachments/gode-kolleger-og-glade-borgere/0834986503
https://sl.peytzmail.com/attachments/indflydelse-i-hverdagen/0426687127
https://sl.peytzmail.com/attachments/opmaerksom-hjaelpsom-og-pligtopfyldende/2377760199
https://sl.peytzmail.com/attachments/tak-fordi-du-er-der/1563944130
https://sl.peytzmail.com/attachments/vi-lofter-i-flok/2546586485
https://sl.peytzmail.com/attachments/foredrag-af-freddy-meyer/3965255601


Kender du til seniorsektionen i kreds Storstrøm? 

Af Lone Kimer, bestyrelsesmedlem af Seniorsektionen i kreds Storstrøm. 

VIDSTE DU AT …. der i kreds Storstrøm er en seniorsektion, der i samarbejde med 

kredsbestyrelsen, daglig ledelse/ansatte har til formål at samle medlemsgruppen og styrke 

muligheden for lokalt at arbejde med seniorpolitik og indgå i sociale, faglige og kulturelle 

arrangementer? 

Læs mere om Seniorsektionen 

 

https://sl.peytzmail.com/attachments/seniorsektionen-af-lone-kimer-1/1054248930

