Kære Tillidsrepræsentanter
Vi glæder os til at se jer til et brag af en TR dag i
Socialpædagogerne Lillebælt
Torsdag den 10. december 2020
kl. 9.00 -14.00 med efterfølgende julefrokost
Mødestedet Fabrikken
Lumbyvej 17 F
5000 Odense
Året 2020 med en Civid19 Virus har på mange måder udfordret samfundet
generelt og ikke mindst de arbejdspladser og arbejdsområder, hvor der er
børn, unge og voksne, som er sårbare og udsatte. Det har været og er fortsat
en svær tid, hvor man som medarbejder generelt og som tillidsrepræsentant er
i situationer, som ingen hverken arbejdsgiver eller medarbejder har været i
før. En tid som er præget af usikkerhed og ustabilitet.
Det skal alle agere i, og tillidsrepræsentanten skal som i andre situationer
virke som kollegernes talerør, være samarbejdspartner til ledelsen og
repræsentere fagforeningen på arbejdspladsen. Det kan man da kalde en
forandring, som skal håndteres!
Samtidig går hverdagen jo videre, opgaverne skal løses, og hertil kommer alle
de andre forandringer, som medarbejderne løbende præsenteres for og
forholde sig til.
TR udvalget har på den baggrund valgt at temaet for dagen overordnet skal
være forandringer, og hvad det kan betyde for arbejdspladserne og dig som TR.
Hvad er på spil, når der sker forandringer, og hvordan kan vi som TR bidrage
til, at medarbejderne kommer så godt som muligt igennem og ud på den
anden side?
Tommy Krabbe er inviteret til at holde oplæg og skabe involvering af jer
tillidsrepræsentanter omkring emnet.
Se; https://www.tommykrabbe.dk/foredrag/#foredrag_02

1

Vi afslutter med fælles julefrokost kl.14.15.
Program for dagen:
Kl. 09.00 – 09.30

Ankomst, indskrivning og kaffe/morgenbrød

Kl. 09.30 – 09.45

Velkomst, sang og præsentation af dagen

Kl. 09.45 – 11.30

Oplæg og proces ved Tommy Krabbe

Kl. 11.30 – 12.00

Snack pause

Kl. 12.30 – 13.45

Oplæg og proces ved Tommy Krabbe fortsat

Kl. 13.45 - 14.00

Afrunding af temadagen og tak for i dag

Kl.14.15

Velkommen til TR julefrokost 

Praktisk information:
Såfremt du ikke selv kan deltage, skal du sende din suppleant. Send os gerne
en mail, hvis det er din suppleant, der deltager, så vi kan tage godt imod
ham/hende.
Der gives frikøb svarende til 8. timer plus transport.
Transportudgifter dækkes efter reglerne om benyttelse af det billigste
offentlige transportmiddel. Kører man i egen bil, bedes man undersøge
mulighederne for samkørsel, kørsel honoreres efter statens takst.
Vi skal have din tilmelding, senest mandag den 30. november 2020.
Du kan tilmelde dig, via vores hjemmeside, på mail lillebaelt@sl.dk
eller på telefon 72 48 64 00.
Husk at angive, om du deltager i julefrokosten.
Venlig hilsen
TR udvalget
Lotte Kirk Hansen, Faglig sekretær & Hanne Ellegaard, Kredsformand
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