Nyhedsbrev nr. 3

Udgivet den 30. januar 2014

Roskilde
Kære Medlemmer.
Vi har modtaget mange henvendelser om, at man ikke har modtaget det lokale afdelingsblad. Mange
har ikke været opmærksomme på, at afdelingsbladet ikke længere udkommer. Vi udsender i stedet
disse nyhedsbreve, som udkommer ca. en gang om måneden.
For at nå ud til alle, har vi nu besluttet at sende dette nyhedsbrev ud til de af vores medlemmer, som vi
har en emailadresse på.
Ønsker du fremover at modtage afdelingens nyhedsbrev på din email, skal du tilmelde dig. Nyhedsbrevene kan også læses på vores hjemmeside.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
Tilmelding til nyhedsbrev
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet på din mail, når det udkommer, skal
du tilmelde dig.

Tilmeld dig her
Nyt om fusionsarbejdet
Læs nyhedsbrev nr. 3 om fusionsarbejdet.

Læs mere
Den gode service rykker tættere på dig
Fra den 3. februar 2014 flytter den gode service ud på din arbejdsplads,
hvor tillidsrepræsentanten er den, der kender de lokale forhold bedst.

Læs mere

Cirkusland i Slagelse
Få rabat på indgangen fra den 8. – 16. februar 2014.

Læs mere

Afdelingskalenderen 2015
Kalenderen bliver ikke længere udsendt.
Hvis du ønsker at få kalenderen i 2015, skal du bestille den i afdelingen
inden den 1. maj 2014.

Vil du klage over en kollega?
Du kan ikke angive en kollega anonymt.
Det kan være svært at vurdere, hvornår man bør klage til sin leder. Søg
råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i afdelingen.
Læs mere

Vejrlig
Hvis man ikke kan møde på arbejde på grund af vejret.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren
Af formand: Lone Hansen og næstformand: Lone Rosenville

Kursus for plejepersonale – Palliations forløb
Kursusforløb i omsorg for døende indeholder en bred vifte af de temaer,
som plejepersonalet står overfor i deres daglige arbejde.
Kursusstart: 17. februar 2014.
Læs mere
Seneste nyt fra TR-gruppen i Greve
Udliciteringen af hjemmeplejen.
Opsigelse af forhåndsaftalen på Sosu-området.
Kommunevalget 2013.
Læs mere
Vold på arbejdspladsen
Find viden om vold og trusler. Inspiration til forebyggelse, samt vejledning
til, hvordan tilfælde af vold og trusler bør håndteres.

Læs mere

Kompetenceprofiler
Find gode råd til, hvordan du kan være med i arbejdet om kompetenceprofiler, og hvad der er vigtigt at huske, når man udarbejder kompetenceprofiler.
Læs mere
Søg penge til uddannelse
Alle medarbejdere på kommunale arbejdspladser, kan søge penge til
uddannelse fra Den Kommunale Kompetencefond, som blev aftalt ved
overenskomstforhandlingerne i foråret.
Læs mere

Pædagogisk sektor
Af formand: Ea Højholt Kristensen og næstformand: Lissie Dunk Larsen

Kursus for SFO-medarbejdere
Reformen varsler store forandringer på både skole- og SFO området. Styrk
dine kompetencer og bliv klar til forandringerne.
Kursusstart: 17. marts 2014
Læs mere
Arbejdstidsaftalen på skoleområdet
Til pædagogmedhjælpere der arbejder på skoler.

Læs mere
Goddag og farvel
Pædagogmedhjælperne i Greve har fået en ny Fællestillidsrepræsentant.

Læs mere
Nyt fra Fællestillidsrepræsentanten i Greve
Fyraftensmøderne i november 2013.

Læs mere

Besøg på SFO’erne
Vi besøger SFO’er i Roskilde, Lejre og Greve.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Husk vores arrangementer
Besøg på Roskilde Rådhus
Mandag den 10. februar, kl. 15.00

Læs mere

Forårsfrokost
Mandag den 10. marts, kl. 13.00

Læs mere
Generalforsamling
Mandag den 7. april, kl. 12.30.

Læs mere

Forårsfest i Tivolis koncertsal
Mandag den 12. maj, kl. 10.30.

Læs mere

