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Kære medlem 

Du kan her se de kommende temamøder, som du frit kan tilmelde dig som medlem af 

Socialpædagogernes a-kasse og Socialpædagogerne Storkøbenhavn og Storkøbenhavn Nordsjælland. 

Tilmeld dig i Netkassen under Book et møde eller en samtale eller send en mail til ehp@sl.dk eller 

nj@sl.dk.  

Hvis du skal booke en rådighedssamtale kan du vælge at melde dig på et temamøde, hvis det ligger 

inden for tidsfristen. Husk at opdatere jobloggen og Krav til jobsøgning inden mødet. 

Alle møderne foregår hos Socialpædagogerne, Hejrevej 43, 4. sal, 2400 København NV. 

Til alle møderne serveres te/kaffe og frugt. 

08.01.2019 kl. 13.00 – 15.00  Brug linked in i din jobsøgning 

Vi vil på temamødet komme ind omkring brugen af de sociale medier, især Linked In, til brug i 

sin jobsøgning. Der vil blive gennemgået hvordan profilen opbygges, og hvordan Linked In kan 

bruges i fht. at skabe et fagligt netværk. Der vil være et oplæg efterfulgt at muligheden for at 

arbejde med at lave en Linked In profil på mødet.  

 

Medbring gerne computer. 

14.01.2019 kl. 13.00 – 16.00 Ledig uden stress 

På dette møde tager vi udgangspunkt i de ting, der opleves som en udfordring eller et pres i 

ledighedsperioden.  

Vi tager udgangspunkt i jer der deltager, hvad der fylder her og nu og så arbejder vi konkret med 

redskaber til at håndtere det. 

 

21.01.2019 kl. 09.00 – 15.00  Bliv skarp på din faglighed 

Dette møde er for dig, der gerne vil sætte fokus på din faglighed og få redskaber og værktøjer til at blive 
skarpere på, at beskrive dine faglige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som 

kommende / potentiel kollega og medarbejder. Mødet bliver en blanding af oplæg fra SL-A´s 
jobkonsulent, et dilemmaspil, hvor de etiske aspekter af faget kommer i spil, fælles drøftelser, 
gruppeøvelser og erfaringsudveksling. 

Det bliver en dag, hvor du sætter dig selv i centrum for en udforskning af dine erfaringer – det bliver en 
spændende dag  

Til mødet serveres kaffe og te og der vil være lettere forplejning i form af en sandwich og en sodavand. 

 

24.01.19 kl. 10.00 – 13.00  Workshop om den gode ansøgning  

Temamødet lægger op til en praktisk dag med inspiration, øvelser og sparring med 

jobkonsulent og andre jobsøgende socialpædagoger. Det er ligeledes en oplagt mulighed for at 

netværke.  

 

Det er vigtigt, at du medbringer et ansøgningsudkast og cv på et job, du vil søge, så vi kan 

arbejde helt konkret med de ting der optager dig lige nu.  

Vi vil arbejde med konkrete stillingsopslag i grupper, og arbejde med din ansøgning hvor du vil 

modtage feed back fra de øvrige deltagere. 
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05.02.2019 kl. 13.00 – 15.00  Brug linked in i din jobsøgning 

Vi vil på temamødet komme ind omkring brugen af de sociale medier, især Linked In, til brug i 

sin jobsøgning. Der vil blive gennemgået hvordan profilen opbygges, og hvordan Linked In kan 

bruges i fht. at skabe et fagligt netværk. Der vil være et oplæg efterfulgt at muligheden for at 

arbejde med at lave en Linked In profil på mødet.  

 

Medbring gerne computer. 

 

21.02.19 kl. 10.00 – 13.00  Workshop om den gode ansøgning  

Temamødet lægger op til en praktisk dag med inspiration, øvelser og sparring med 

jobkonsulent og andre jobsøgende socialpædagoger. Det er ligeledes en oplagt mulighed for at 

netværke.  

 

Det er vigtigt, at du medbringer et ansøgningsudkast og cv på et job, du vil søge, så vi kan 

arbejde helt konkret med de ting der optager dig lige nu.  

Vi vil arbejde med konkrete stillingsopslag i grupper, og arbejde med din ansøgning hvor du vil 

modtage feed back fra de øvrige deltagere. 

 

04.03.2019 kl. 09.00 – 15.00  Bliv skarp på din faglighed 

Dette møde er for dig, der gerne vil sætte fokus på din faglighed og få redskaber og værktøjer til at blive 
skarpere på, at beskrive dine faglige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som 
kommende / potentiel kollega og medarbejder. Mødet bliver en blanding af oplæg fra SL-A´s 
jobkonsulent, et dilemmaspil, hvor de etiske aspekter af faget kommer i spil, fælles drøftelser, 
gruppeøvelser og erfaringsudveksling. 

Det bliver en dag, hvor du sætter dig selv i centrum for en udforskning af dine erfaringer – det bliver en 
spændende dag  

Til mødet serveres kaffe og te og der vil være lettere forplejning i form af en sandwich og en sodavand. 

07.03.2019 Kl. 14:00 – 16:00  At arbejde inden for psykiatrien 

På dette temamøde kan du få inspiration til at arbejde inden for psykiatrien. Michel Kikkenborg, som er 

fællestillidsrepræsentant for ansatte inden for psykiatrien i Hovedstadsregionen, fortæller om de 

muligheder, der er for at arbejde inden for psykiatrien. Psykiatrien er et stort område, hvor der sker nye 

tiltag. 

Han fortæller om de forskellige områder eksempelvis socialpsykiatrien, hospitalspsykiatrien, børne- og 

unge psykiatrien, hjemmevejlerfunktionen mv. Desuden lidt om hvilke krav, der stilles til nye 

medarbejdere – både som vikarer og i faste stillinger. 

 

21.03.2019 kl. 09.00 – 12.00  Den gode jobsamtale 

Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen).  

Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse, øvelser og erfaringsudveksling. Der vil være 

gruppearbejde såvel som individuelle øvelser og du vil blive udfordret på de ting, du har svært ved! Vi 

sørger for at skabe trygge rammer, så det bliver en intens og udbytterig dag.  
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08.04.2019 kl. 09.00 – 15.00  Bliv skarp på din faglighed 

Dette møde er for dig, der gerne vil sætte fokus på din faglighed og få redskaber og værktøjer til at blive 
skarpere på, at beskrive dine faglige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som 
kommende / potentiel kollega og medarbejder. Mødet bliver en blanding af oplæg fra SL-A´s 
jobkonsulent, et dilemmaspil, hvor de etiske aspekter af faget kommer i spil, fælles drøftelser, 
gruppeøvelser og erfaringsudveksling. 

Det bliver en dag, hvor du sætter dig selv i centrum for en udforskning af dine erfaringer – det bliver en 
spændende dag  

Til mødet serveres kaffe og te og der vil være lettere forplejning i form af en sandwich og en sodavand. 

 

Bookning af temamøde 

 

Du kan booke dig til temamøderne på Netkassen – Book et møde  

Du er også velkommen til at sende en mail til en af os jobkonsulenter, så vil vi tilmelde dig mødet. 
 
Nina Jensen   nj@sl.dk 
Else Marie Pedersen  ehp@sl.dk 

 

A-kassens fælles mal  dagpenge@sl.dk  

Vi ser frem til at møde dig på vores temamøder. 

Venlig hilsen 

 
Else og Nina 
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