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Nyt fra Socialpædagogerne Nordsjælland - 16. marts 2018

 Massiv lockout - men det ser ud til at store dele af det
socialpædagogiske område friholdes 

 Vi er ikke alene. Vi står skulder ved skulder med alle de mange andre
organisationer. Faktisk er vi mere end 800.000 offentlige lønmodtagere i
denne konflikt. 

  
Læs mere om konflikten på sl.dk/ok2018

 

 Kære medlem 

 En mulig konflikt er rykket tættere idet både staten, regionerne og KL har
varslet lockout.  En meget massiv optrapning, hvor arbejdsgiverne kan
ramme en masse borgere. Det er deres ansvar og valg.

  
Vi har i Kredsen varslet strejke for 10 % af medlemmerne for at ramme
arbejdsgiverne, ikke for at genere eller ramme borgerne. 

  
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at store dele af det
socialpædagogiske arbejdsområde ikke omfattes af konflikt. Du kan, på
kredsens hjemmeside, følge med i hvilke områder der dels er udtaget til
strejke og dels er udtaget til lockout. 

  
Hvis en konflikt bryder ud, er det meget vigtigt, at alle medlemmer er
registreret med de rigtige oplysninger og på den rigtige arbejdsplads.
Ellers kan vi ikke udbetale konfliktunderstøttelse til de medlemmer som
er i strejke/lockout. 

  
Er du i tvivl kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret
(7248 6600).

  
Din tillidsrepræsentant vil løbende blive orienteret om udviklingen og der
vil også blive lagt information på vores hjemmeside og Facebook

  
Faglig sekretær Thomas Svendsen

  

 Forårets helligdage og planlægning af dem 

 Det er blevet marts måned.
 Om lidt kommer påsken og resten af forårshelligdagene, og det skal der

tages højde for i din arbejdsplan.
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De helligdage, der falder udenfor søndage, kaldes for søgnehelligdage
og det er den betegnelse, der bruges, når du følger linket til beskrivelsen
af, hvordan der skal planlægges.

  
Arbejdstidsregler for forårets søgnehelligdage

 

 

 Cafemøde for familieplejere 

 Onsdag den 4. april kl. 10-12 i kredskontorets mødelokale, Østergade
6B, 3400 Hillerød.

  
Kom og hør Tina Kanto fortælle om sit arbejde med børn og unge med
selvskadende adfærd ? hvad er de første tegn?

 

 

 Seniormøde med PKA og Socialpædagogernes
Efterlønsteam 

 Tirsdag den 24. april 2018 kl. 12.00 ? 17.30
 FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, Hillerød 

  
Møderne er for dig, som måske er på vej på pension og har brug for at
vide mere om din PKA-pension og din efterløn. Vi fortæller også lidt om
sammenhængen mellem folkepension, efterløn og andre
pensionsordninger.

  
Arrangementet er målrettet dig som er født 01.01.1956 - 31.12.1960.

  
Som medlem er du meget velkommen til at tage en ledsager med.

  
Der vil blive budt på forplejning undervejs.

  
Læs  mere  om mødet (pdf)

  
Tilmeldingsfrist 15. april 2018 på info-nordsjaelland@sl.dk eller
https://nordsjaelland.sl.dk/

  

 Forpremiere på "Hjerter Dame" 

 Mandag den 23. april 2018, KL. 19.00 I SLOTSBIO, Frederiksværksgade
11 C, Hillerød.

  
For første gang nogensinde er en kvinde ved roret i LO. Hendes vej til
magten har været præget af magtkampe og nu skal hun bevise sit værd.
Hendes mission er at genskabe troen på fællesskabet og modernisere
fagbevægelsen.

  
Hjerter Dame er en dokumentarfilm om Lizette Risgaard. Gennem
hendes to første år som forkvinde skildrer filmen den enorme opgave: at
holde fast i de værdier om fællesskab og solidaritet, som har skabt
fagbevægelsen og dermed det unikke danske velfærdssamfund.
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Billetter bestilles hos 3F Frederiksborg: tlf: 70 30 08 08, senest den 18.
april.

 

 
Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf. 7248 6000 sl@sl.dk


