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Nyt fra Socialpædagogerne Nordsjælland - 31. januar 2018

Kære medlem 

 Jeg håber, at du og dine kollegaer er kommet godt i gang med det nye
år! 

  
2018 bliver på mange måder er spændende år. Aktuelt er
overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i gang og
 udvalgsposterne i regionen og i de nye kommunalbestyrelse er på plads.
Kredsbestyrelsen har været samlet 24 timer i Århus sammen med de
øvrige ni kredse for at udveksle erfaringer i forhold til de mange initiativer,
der er sat i gang under overskriften ?Socialpædagogerne i fremtiden?. I
Nordsjælland vil vi den kommende tid have fokus på samarbejdet med
de nyvalgte politikerne i de 12 kommuner og Region Hovedstaden. Jeg
har som kredsformand inviteret alle udvalgsformændene til et indledende
samarbejdsmøde. Interessen for at mødes med Socialpædagogerne har
været overvældende og der er nu lavet aftaler med kommunerne
henover hele foråret. Vi har tidligere haft gode erfaringer med at være i
dialog med udvalgsformændene på både socialområdet og børne-
ungeområdet og den erfaring håber jeg på kan fortsætte.

  
Kredsen har også valgt at styrke den mere ?klassiske del? af
fagforeningen. Vi har derfor oprettet en ny sagsbehandlerstilling, som
skal hjælpe medlemmerne og kredsens tillidsvalgte med rådgivning inden
for løn- og ansættelsesområdet.  Samtidig ønsker vi at komme mere ud
på arbejdspladsbesøg ? så det håber vi bliver godt modtaget!

 Socialpædagogerne har meget at byde på, og vi deler gerne ud af vores
viden og erfaring. Men vi vil også gerne høre mere om jeres hverdag og
hvad der rør sig på arbejdspladserne i Nordsjælland.

  
Foråret byder også på spændende pædagogiske arrangementer: ?
Fremtiden venter? Her sættes der fokus på aktuelle tendenser inden for
det social- og specialpædagogiske professionsfelt og ?
Motivationsarbejdet? med Dorthe Birkmose, som stiller spørgsmål ved,
hvor meget vi som professionelle må styre og bestemme i andres liv. 

  
Karen Holte

 Kredsformand
  

 Velkommen til vores nye faglige sagsbehandler 

 Den 1. januar 2018 fik vi en ny kollega, Anja Jensen, på kredskontoret og
vi glæder os til samarbejdet.
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 Invitation til kursus om arbejdstidsregler 

 Hvis du er interesseret i at vide mere om arbejdstidsregler og hvordan de
anvendes, så er der rig mulighed for det.

 Fire gange årligt holder vi kursus på kredskonteret, Østergade 6 i
Hillerød. Her tager vi udgangspunkt i jeres spørgsmål og
problemstillinger.

  
Næste gang er mandag den 27. februar klokken 10-12.

 Tilmeld dig på info-nordsjaelland@sl.dk
  

Hvis du ikke kan komme den dag, så tjek på nordsjælland.sl.dk hvornår
næste kursusdag er.

  
Hvis I er flere interesserede på din arbejdsplads, f.eks. jeres
tjenestetidsplanlæggere ? så kommer vi gerne til jer.

 Send os en mail for at booke en aftale.
  

 Social- og specialpædagogik: Fremtiden venter 

 Torsdag den 8. marts 2018 kl. 9.30-15.30
 Professionshøjskolen UCC og Socialpædagogernes Landsforbund

Storkøbenhavn og Nordsjælland sætter fokus på aktuelle tendenser
inden for det social- og specialpædagogiske professionsfelt.

  
Målgruppe

 Medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og
Nordsjælland, undervisere og studerende fra Professionshøjskolen UCC
samt samarbejdspartnere og interessenter fra det special-pædagogiske
professionsfelt.

  
Tilmeldingsfrist den 15. februar 2018 

 Tilmelding og program finder du her
  

 

 Årsmøde 2018 

 Torsdag den 15. marts 2018 kl. 10.15 - 15.00
 FOA - Frederiksværksgade 10,1.  Hillerød

  
Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning for året der gik

 3. Økonomi
 4. Forslag fra medlemmerne

 5. Eventuelt
 SL og BUPL går hver til sit og vælger bestyrelse

  
Klokken 12. 00 spiser vi frokost

 Klokken 13.00 kommer Helene Thiesen og Jens Møller
  

Helene fortæller om de grønlandske børn som i 1950erne blev
tvangsforflyttet til Danmark.

 Helene var et af disse børn og derom har hun skrevet en bog, desuden
er der lavet en film om emnet.

 Jens synger før og efter foredraget grønlandske sange, så vi kan komme
i den rette stemning. 

 I løbet af dagen bliver der serveret kaffe med lidt til den søde tand og der
vil også være noget til den sunde tand.

  
Tilmelding er ønskelig så vi kan være sikre på, at der er plads, kaffe og
smørrebrød til alle.

 Er du i tvivl? Ring til Jytte telefon 2613 3797 eller til Bodil telefon 2318
2919

  

 Motivationsarbejdet i praksis 
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Den 29. maj 2018 kl 16.00 ? 19.00 hos UCC, Carlsbergvej 14, Hillerød
 Spørgsmålet er, hvor meget vi må styre og bestemme i andres liv. Bare

fordi vi er professionelle og fordi andre har brug for professionel hjælp,
betyder det jo ikke, at vi må blande os i alting. Heller ikke selvom vi
synes, at vi har gode grunde til det. 

  
Tilmeldingsfrist den 24. maj 2018.

 Tilmelding og program
 

 

 Sæt kryds i kalenderen 

 Socialpædagogerne Nordsjælland og BUPL Nordsjælland Afholder igen i
år en fælles konference for medlemmer som arbejder på det forbyggende
og dagbehandlende område. 

 Programmet er endnu ikke helt færdigt, men konferencen blive afholdt
fredag den 14. september fra kl. 9.30-15.00. hos BUPL Storkøbenhavn,
Lindevænget 19, 2750 Ballerup 

 Hold øje med konferencen på www.nordsjaelland.sl.dk og næste
nyhedsbrev.
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