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Ser denne e-mail mærkelig ud, så klik her
 

Besøg www.sl.dk |  Afmeld nyhedsbrev
 

12. juni 2018

Nyt fra Socialpædagogerne Nordsjælland - juni 2018

Et rungende ja ? og rekordmange stemmer 

 Urafstemningen om OK 2018 er afsluttet, og resultatet er på flere måder
historisk. For med en stemmeprocent på hele 52 og en ja-procent på
93,4 er der slået to nye rekorder. I Nordsjælland nåede vi op på 53
procent.

 Dermed er de nye overenskomster på det offentlige område en realitet
efter lange og seje forhandlinger i Forligsinstitutionen.

  
De nye overenskomster indeholder bl.a. en reallønsfremgang for alle
over de næste tre år og en parallel lønudvikling mellem det private og
offentlige arbejdsmarked. Retten til at få støtte til efter- og
videreuddannelse fortsætter, og der er for første gang afsat midler til en
principiel og historisk ligelønspulje som første skridt mod et mere
retfærdigt arbejdsmarked.

  
Hvis du ønsker mere orientering om indholdet inviterer Kreds
Nordsjælland til OK-medlemsmøde den 19. juni 2018, som du kan læse
mere om i Nyhedsbrevet.

 Vi takker alle for opbakningen og specielt kredsens tillidsrepræsentanter,
som mange steder har taget forskellige initiativer for at minde
kollegaerne om, at de skulle huske at stemme.

  
Alle ønskes en rigtig god sommer 

  
Med venlig hilsen

  
Karen Holte

 Kredsformand
 

 Nu flytter kredskontoret 

 Kredskontoret på Østergade er ved at blive pakket ned efter 17 års
lejemål.

 Vi glæder os til nye lokaler og forventer at kunne holde flere lokale
medlemsarrangementer på matriklen. 

  
Fra uge 25 er vi at finde her:

  
Socialpædagogerne Nordsjælland

 Trollesminde Kontorpark
 Roskildevej 10B, st.

 3400 Hillerød
  

Telefontid, telefonnummer og mailadresse ændres ikke.
  

Kredskontoret holder lukket
 I forbindelse med flytningen af kredskontoret holder kontoret lukket

mandag den 18. juni 2018, men Forbundssekretariatet tager gerne imod
besked på telefon 7248 6000.

  

 Medlemsmøde om OK2018 

  
Tirsdag den 19. juni 2018 kl 13.30 ? 15.30 

 FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
  

Socialpædagogerne har inviteret chefkonsulent og
overenskomstforhandler Niels Lønbæk til at komme og gennemgå
overenskomstresultatet. 

 Der vil også være mulighed debat og drøftelse af resultatet. 
 Tilmelding ikke nødvendigt ? du skal bare møde op!
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 Telefontider i juli 2018 

 Kredskontoret holder åbent hele sommeren og vores telefontider er:
mandag ? torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-12.

 

 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. 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.
 

 

 Generalforsamling 2018 

 Sæt stort kryds i kalenderen den 11. september 2018, for der skal du til
generalforsamling. Der vil være nogle spændende oplægsholdere,
præcis hvem det bliver, vil vi annoncere i næste nyhedsbrev.

mailto:info-nordsjaelland@sl.dk
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 Specialpædagogisk konference 2018 PFF 

 Dette års tema er professionel kommunikation i det specialpædagogiske
arbejde.

 Vi får besøg af Rune Strøm, som er uddannet socialpædagog og
derudover i en årrække har beskæftiget sig med kommunikation og
konflikthåndtering i blandt andet specialpædagogisk arbejde. Rune er
formiddagens oplægsholder og slår dagens tema an med en formidling af
redskaber, der er centrale i forhold til at mestre konstruktiv professionel
kommunikation.

 Du skal vælge mellem to masterclasses ved tilmelding.
  

Tilmelding, masterclasses og program
 

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