
31/10/2018 Nyhedsbrev

http://sl.metimus.dk/newsletter_statistic_links_visualized.aspx?n=17u1f72y7r6ai2j5b2bn4io385qldbej 1/3

Ser denne e-mail mærkelig ud, så klik her
 

Besøg www.sl.dk |  Afmeld nyhedsbrev
 

11. juli 2018

Nyt fra Socialpædagogerne Nordsjælland - juli 2018

Kære medlemmer 

 Rigtig god sommerferie!
  

Efter sommerferien har vi en masse spændende arrangementer, som du
kan se i Nyhedsbrevet.

 Ud over temamøderne, Familieplejernes dag, kursus om
arbejdstidsaftaler, afholdes der generalforsamling den 11. september og
lederkonference den 19. november, så sæt allerede nu X i kalenderen.

  
Karen Holte

 Kredsformand
  

 Reception ? nyt kredskontor 

 Vi er flyttet og er så småt ved at være på plads i de nye lokaler på
Roskildevej 10B i Hillerød. Du og dine kollegaer er velkommen til at kigge
forbi fredag den 28. september 2018 mellem kl. 14 og 17.

  
Vi glæder os til at se jer

 

 

 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 i Hillerød. Her tager vi
udgangspunkt i jeres spørgsmål og problemstillinger.

  
Næste gang er mandag den 27. august klokken 10 ? 12.

 Tilmeld dig på info-nordsjaelland@sl.dk 
  

Hvis du ikke kan komme den dag, så er der mulighed igen tirsdag den
13.11 kl. 10 - 12.

  
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.
 

 

 Familieplejernes Dag 2018 

 I år afvikler vi den traditionelle temadag kun for familieplejere i
samarbejde med Kreds Nordsjælland.

  
Arrangementet gennemføres onsdag den 5. september 2018, kl. 10-14
på kredskontoret i Hillerød, hvor forbundsnæstformand Verne Pedersen
stiller op til debat og dialog om forholdene på familieplejeområdet.

  
Hvad er perspektiverne for overenskomst / aftale på området? Hvilken
strategi forfølger Socialpædagogerne og hvordan sikrer vi et fortsat fokus
på familieplejernes arbejdsforhold.

  
Udover dette skal der gennemføres årsmøde, hvor de to kredse deler sig
og diskuterer det lokale arbejde og fremtidige indsatser og fokusområder.

 Der udsendes særskilt invitation til kredsens familieplejere i starten af
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august!
  

Tilmelding

 

 Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser 

 Onsdag den 5. september 2018 kl. 16.30-18.30 på kredskontoret i
Hillerød.

  
Hvordan er det at arbejde som socialpædagog i psykiatrien? Det kan du
blive klogere på, når Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser
inviterer til temamøde sammen med Socialpædagogerne Nordsjælland.
Med afsæt i to oplæg fra socialpædagoger, som begge arbejder i
psykiatrien, lægger vi op til faglig snak og erfaringsudveksling om
socialpædagogers arbejde i psykiatrien med mennesker med
sindslidelser.

  
Program og tilmelding

 

 

 Generalforsamling 2018 

 Sæt et stort kryds i kalenderen den 11. september 2018, for der skal du til
generalforsamling.

  
Et af punkterne på generalforsamlingen vil være et oplæg, med jeres
deltagelse, om det medlemsprojekt, som forventes at blive skudt i gang
på kongressen i november 2018:

  
?Vi skyder en rejse i gang, hvor vi skal blive klogere på, hvordan vi
skaber et endnu stærkere fagforbund. Det bliver, hvis hovedbestyrelsen
og kongressen beslutter det, gennem et medlemsprojekt, som vi kalder
"Vi er Socialpædagogerne" 

  
Vi kan ikke tage for givet, at mennesker, der er omkring de 30 nu, med
samme automatik vil melde sig ind i vores fagforening eller engagere sig
aktivt i Socialpædagogerne. 

  
Vi har en udfordring med, at mange mennesker i dag foretrækker at
engagere sig via ad hoc organisering - og ikke ved at indgå i et
forpligtende fælleskab, gå til møder, generalforsamlinger og andre
"klassiske" fagforeningsaktiviteter. Selvom mange af disse forandringer
fint kan vise sig at være frugtbare, vil de også udfordre en organisation
som Socialpædagogerne.?

 Sagt af Forbundsformand Benny Andersen.
  

Vi får også besøg af fangekoret
  

?I de sidste 12 år har Fangekoret sunget for fulde huse rundt i hele
Danmark og der er lange ventelister på deres optræden.

 Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt
information om korets virke og livet bag murene. Teksterne er
vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og
anger.?
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Tilmelding til spisning

  

 Fagligt selskab om mennesker med kognitive og
kommunikative funktionsnedsættelser 

 Onsdag den 19. september 2018 kl. 16-18 i Frederiksborgcentret i
Hillerød

  
Kom til fagligt temamøde og hør om projekt Livakraft ? et projekt med
fokus på at støtte borgere med funktionsnedsættelser i at udleve deres
drømme og ønsker og styrke deres sociale relationer.

  
Program og tilmelding

 

 

 Regionale lederkonference den 19. november 2018 i
Herlev 

 Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse 
  - teorien om Leadership Pipeline i den offentlige sektor

 v/ Kristian Dahl, Cand. Psych. Direktør og stifter af Lead Enter Next
Level 

  
Menneskesyn og Etik

 v/ Jacob Birkler, Klinisk etiker, ph.d. i medicinsk etik, cand.mag. i
filosofi og psykologi

  
Se hele programmet
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