Personalepolitisk konference
PRAKTISKE INFORMATIONER
Esbjerg,10-02-2021

16. marts 2021 kl. 09:00 til 15:45 på ZOOM

FRIKØB:

Der ydes ikke frikøb til konferencen. Der er lagt op til at konferencen
betragtes som et tilbud til arbejdspladsens centrale personalepolitiske
agenter om en fælles kompetenceudvikling.

TRANSPORTUDGIFTER:

Der ydes ikke dækning af transportudgifter, da deltagelsen formodentlig
sker enten fra hjemmet eller fra arbejdspladsen.

Rasmus Willig,

FORPLEJNING:

Kredsen dækker forplejningsudgifter på op til 100. kr. pr. person mod at
behørig kvittering vedhæftes som bilag i Zexpence, som du efter
konferencen vil modtage et link til. (hvis man deltager flere sammen, kan
en person afregne for alle, også for evt. ikke medlemmet)

TILMELDING
MEDLEMMER

På hjemmesiden: www.sl.dk , og senest den 8. marts 2021

SÆRLIGT FOR
IKKE-MEDLEMMER:

Ledere TR og AMR fra samme arbejdsplads, som er ansat på andre
overenskomster end Socialpædagogernes kan deltage i konferencen.
Tilmelding skal ske ved at man beder sin respektive fagforening kontakte
Socialpædagogerne kreds Sydjylland, på mail: sydjylland@sl.dk og
godkender tilmeldingen.
Samtidig sender ikke medlemmet en mail til sydjylland@sl.dk med
emnet: PERSONALEPOLITISK KONFERNCE. Oplyser navn og
,mailadresse samt navn og EAN nr. på arbejdspladsen.
Gebyr for ikke-medlemmer er 350 kr. indbetales i henhold til fremsendt
faktura til arbejdspladsen.

PAUSER:

Sociolog, forsker og
forfatter. Stiller spørgsmål
ved moderne begreber som
coaching, robusthed,
anerkendende ledelse og
selvledelse.

Asger Fredslund
Foredragsholder, coach og
tidligere medlem af
Siriuspatruljen

Der er indlagt en pause om formiddagen og en frokostpause på 1 time,
men vi ved det er hårdt at deltage i møde på denne måde, så derfor er hver
oplægsholder bedt om at indlægge en ti minutters pause i deres oplæg

TEKNISK INSTRUKTION Mødet foregår digitalt på Zoom. Du vil umiddelbart før konferencen få
tilsendt et link til mødet. Du bedes i øvrigt iagttage vedhæftede om ”God
on-line adfærd”. Man kan naturligvis benytte sig af samme forbindelse,
såfremt man er samlet i et arbejdsfællesskab.
Såfremt du har problemer med det tekniske kan du mellem 8 og 9 få
teknisk assistance ved at kontakte vores supporttelefon: 29332253

Storm Stensgaard
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade
1, 2
Forfatter
og stressrådgiver
6700 Esbjerg

Storm beskæftiger sig både
Tlf.som
7248forfatter,
6250
foredragsholder
og
Fax.
7248 6280
familiefar
sydjylland@sl.dk

