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Besøg www.sl.dk |  Afmeld nyhedsbrev
 

20. september 2018

Nyt fra Socialpædagogerne Nordsjælland - september 2018

Tyvstart på nyt medlemsprojekt 

 OK18, følelsen af fagligt fællesskab, Fangekoret - og en smagsprøve på
et kommende kongresprojekt, der skal bringe Socialpædagogerne
tættere på medlemmerne. Det var hovedingredienserne i årets
generalforsamling i Kreds Nordsjælland.

  
Du kan læse mere om generalforsamlingen her.

  
Udover Socialpædagogernes forestående Kongres i november, hvor
medlemsprojektet er på dagsorden, har kredsen et ønske om at komme
mere ud på arbejdspladserne i efteråret.

 Så kontakt os på nordsjaelland@sl.dk, hvis I ønsker besøg!
  

Med venlig hilsen
 Karen Holte

 Kredsformand
  

 
 

 Kender du dit Faglige Selskab? 

 Ved du, at vi nu i Socialpædagogerne har etableret seks Faglige
Selskaber, hvor du er tilknyttet et selskab som omhandler dit
arbejdsområde?

 Og ved du, at du derudover selv kan vælge at blive tilknyttet et selskab
mere efter eget valg?

  
Vi ved fra en miniundersøgelse blandt en gruppe medlemmer, at
kendskabet til de Faglige Selskaber er begrænset, og desværre kniber
det også med tilslutning til de arrangementer som selskaberne tilbyder.

  
 Tjek aktiviteterne i dit Faglige Selskab på Forbundets hjemmeside.

  
 
 

 Reception / Åbent Hus fredag den 28. september 2018 

 Kredskontoret er flyttet ?
  

Og vi vil gerne vise vores nye lokaler frem, så kom til reception fredag
den 28. september fra kl. 14.00 til17.00.

 Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer!
  

Ny adresse:
 Socialpædagogerne Nordsjælland

 Roskildevej 10B, st.
 3400 Hillerød

  
 
 

 Delegeret valg 2018 til PKA generalforsamling 

 Der er nu åbnet for opstilling til delegeret valget i efteråret 2018.
  

Har du din pension i PKA - så har du nu muligheden for at stille op digitalt
her.

  
Alle medlemmer har i disse dage modtaget sidste papirudgave af ?din
pension? ? hvor du bl.a. bliver informeret om, at du nu kan stille op til
delegeret til valget.
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Har du lyst til at komme tættere på beslutningerne om din
pensionskasses investeringer mm., så skal du oprette dig som kandidat
og dermed deltage i valget!

  
Fristen for at stille op er 10. oktober 2018 kl. 16.00.

  
 

 

 Arbejdsmiljørepræsentant ? kom og hør nogle
spændende oplæg 

 Tommy Krabbe er Danmarks største kapacitet, når det kommer til
foredrag om social kapital, forandring, ildsjæle og trivsel i organisationen.
Som foredragsholder er han fuld af power og pointer og ikke gemt bag en
endeløs række af PowerPoints. Han er selv et klart eksempel på den
energi og inspiration, der kendetegner en ildsjæl, og det smitter af på
tilhørerne. 

  
Du får som arbejdsmiljørepræsentant en særskilt invitation med program
i din mail, men sæt allerede nu stort kryds i kalenderen den 11. oktober
2018.

 Mødet holdes i kredskontorets mødelokale, Roskildevej 10B, st., Hillerød
og varer fra 09.30 til 15.30.

  
Tilmelding til AMR-møde

  
 
 

 Besøg i Det Grønlandske Hus i København 

 Tirsdag den 23. oktober 2018.
 Deltagerantal: 30

  
Vi mødes kl. 10.20 ved Nørreport st. information og billetsalg. Derfra
spadserer vi til Det Grønlandske Hus i Løvstræde 6, hvor der kl. 10.45 er
en guidet rundvisning i huset.

  
Det Grønlandske Hus i København blev indviet i 1974. Én af husets
vigtigste funktioner er den personlige vejledning, der gives til enkelt
personer med tilknytning til Grønland. I Det Grønlandske Hus kan du
opleve kunst, traditioner, sang, dans og skikke eller smage grønlandsk
mad. Huset har også mange andre funktioner, som vi hører mere om ved
vores besøg.

  
Når vi har set og hørt om Det Grønlandske Hus skal vi spise frokost i
caféen

  
Pris: kr.150,-

 Tilmelding og betaling senest 13.oktober 2018 ? se hvordan du tilmelder
dig og betaler her.

 Turansvarlige: Bodil tlf: 2328 2919 / Jytte tlf: 2613 3797
  

 

 Invitation til ?få styr på din lønseddel? 

9/1239

0/1239



31/10/2018 Nyhedsbrev

http://sl.metimus.dk/newsletter_statistic_links_visualized.aspx?n=as9s6p7s2x1m02g93tl207a2z67wdbil 3/3

 Vil du vide, om du får den rigtige løn, hvordan din løn og dine tillæg er
skruet sammen og hvordan du læser din lønseddel, så vil der være
mulighed for det:

  
? Tirsdag den 13.11.18 fra kl. 10:00 til 12:00 på Kredskontoret,
Roskildevej 10 B, 3400 Hillerød.

  
Tilmeld dig på info-nordsjaelland@sl.dk

  
Hvis I er flere interesserede på din arbejdsplads - så kommer vi gerne til
jer.

 Send os en mail for at booke en aftale.
  

 
 

 Stoler du blindt på din lønseddel? 

 Kreds Nordsjælland vil i lighed med andre LO og FTF organisationer
have fokus på løntjek i ugerne 45 & 46.

 Det kan ofte være svært at finde fejlene selv. Du er derfor også altid
velkommen til at tage fat i din tillidsrepræsentant eller din fagforening,
hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

 Du kan også selv gå ind og tjekke her.
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