Socialpædagogerne
Lillebælt
Danmarksgade 16
5000 Odense C
Telefon 72 48 64 00
Email lillebaelt@sl.dk
www.sl.dk/lillebælt
Åbningstid: mandag til onsdag
9:30-12:30 og 13:00-15:00,
torsdag 13:00-16:00,
fredag 9:30-13:00

Ref.: agk

Kære Arbejdsmiljørepræsentant
29-09-2020

Socialpædagogerne Lillebælt inviterer hermed kredsens arbejdsmiljørepræsentanter til temadag
Mandag den 23.11.2020 kl. 10.00 – 16.00.
Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F
5000 Odense C.

Ved afholdelse af mødet, tager kredskontoret højde for at overholde de
retningslinjer, der er udstukket omkring Coronasmitte.
Der serveres brød og kaffe/the fra kl. 09.30.
Program:
10.00 – 10.30

10.30 – 12.00



Velkomst og præsentation



Nyt fra kredsen v/Faglig sekretær Lotte Kirk Hansen

Foredrag om arbejdsglæde ved Martin Erichsen
Gudskelov det snart er mandag!
Tænk hvis vi glædede os lige så meget til mandag morgen, som de fleste gør til
fredag eftermiddag. Tænk hvis vi sagde “gudskelov det snart er mandag” i stedet
for “gudskelov det snart er fredag.”
Gudskelov det snart er mandag handler om, hvordan du og dit team tager kontrol
og glæder jer til mandag morgen og fremtiden, uanset hvad den måtte byde på.

12.00 – 12.15 Opsamling på foredrag
12.15 – 12.45 Frokost.
12.45 – 14.15 Oplæg og drøftelse omkring resultater fra Socialpædagogernes AMR undersøgelse fra januar 2020.
Ved faglig konsulent Maj-Britt Kjærgaard og Lotte Kirk Hansen
14.15 – 14.30 Kaffepause.
14.30 – 15.30 Bordet rundt i smågrupper med plads til erfaringsudveksling og hvor følgende
spørgsmål drøftes.
Erfaringer på baggrund af Corona situationen – hvilke udfordringer har det
stillet arbejdspladsen i, hvilken læring har det givet?
Hvad er væsentlige arbejdsmiljøudfordringer på min arbejdsplads, og hvilke
overvejelser gør jeg mig omkring at arbejde med disse?
15.45 – 16.00 Opsamling og ønsker til kommende AMR temadage
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 til transport.

Du kan tilmelde dig temadagen via vores hjemmeside: www.sl.dk/lillebælt eller på e-mail:
lillebaelt@sl.dk (Husk at opgive din fødselsdato) eller på 72 48 64 00.
Seneste tilmelding mandag den 16.11.2020.

Håber vi ses til temadagen.

Med venlig hilsen
Lotte Kirk Hansen
Faglig sekretær

