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Temadag for Arbejdsmiljørepræsentanter i Kreds Lillebælt.
Socialpædagogerne Lillebælt har igen fornøjelsen af at invitere kredsens
arbejdsmiljørepræsentanter til en temadag tirsdag den 25.04.2017 kl. 10.00 – 14.00.
Sted: Socialpædagogerne, Danmarksgade 16, 5000 Odense C.
Tema: Foreløbig tilbagemelding fra psykolog Jesper Pihl-Thingvad fra Arbejds- og
Miljømedicinsk Klinik på projekt ”Vold i hverdagen”.
Program:
10.00–10.15

Velkomst og præsentation, herunder nyt fra kredsen ved faglig
sekretær Poul Eik Pedersen.

10.15-11.30

Projekt ”Vold i hverdagen”.
Psykolog Jesper Pihl-Thingvad fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
på OUH vil komme og præsentere nogle af resultaterne fra deres
basisundersøgelse, som kan give en ide om hvad de finder, når alle
data er indsamlet/bearbejdet.
Der vil være mulighed for at komme i dialog og stille spørgsmål til
Jesper Pihl-Thingvad.

11.30-12.00

Udrulningen af Socialpædagogernes Arbejdsmiljøstrateg ved faglig
sekretær Poul Erik Pedersen.

12.00–12.30

Bordet rundt – hvad er aktuelt for mig som
arbejdsmiljørepræsentant på min arbejdsplads
Runden vil foregå i mindre grupper med tid til erfaringsudveksling og
med fælles tilbagemelding fra grupperne. .

12.30-13.00

Frokost – der vil blive serveret en sandwich.

13.00-13.45

Bordet rundt – fortsat og med opsamling.

13.45-14.00

Opsamling på dagen og eventulle ønsker/forslag til kommende
temadage ved faglig sekretær Poul Erik Pedersen.

Der vil blive indlagt pauser ind i programmet.
Der vil blive serveret rundstykker og kaffe/the fra kl. 09.30-10.00.
På temadagen vil der være plads til 25 personer, så I vil blive tilmeldt efter ”først til mølleprincippet”.
Der gives IKKE frikøb til dagen, da ansvaret for sikkerhedsarbejdet påhviler arbejdspladsen,
så du opfordres til at vise din ledelse dette program og bede om tjenestefri til deltagelse.
I forhold til deltagelse i temadag afholder Socialpædagogerne Lillebælt udgifterne for billigste
mulige transport.
Du kan tilmelde dig temadagen via vores hjemmeside: www.sl.dk/lillebælt eller på e-mail:
lillebaelt@sl.dk (Husk at opgive cpr.nr.) eller på 72 48 64 00.
Seneste tilmelding er tirsdag den 18.04.2017.
Til orientering afvikles efterårets temadag onsdag den 08.11.2017 fra kl. 10.00 til
16.00.
Håber vi ses til temadagen den 25.04.2017.

Venlig hilsen
Poul Erik Pedersen
Faglig sekretær

