
Fra 1. december holder kredskontoret 

åbent til kl. 16.00 om torsdagen 

(ikke til kl. 17.00 som hidtil). 

De øvrige dage er åbningstiderne uændret. 

WEBINAR – FOR ALLE MEDLEMMER

Hvad hvis jeg 
bliver syg på jobbet?

Mandag 30. november kl. 10.00 – ca. 10.45 

•  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg? 

• Hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen?

• Hvad kan jeg få ud af en sygefraværssamtale? 

• Sådan er jeg en god kollega.

• Og meget mere.

Få gode råd og svar 

på dine spørgsmål ved 

PC’en eller din tablet på 

jobbet eller hjemme. 

Tilmelding pr. mail til 

lillebaelt@sl.dk 

med oplysning om navn 

og CPR-nr. Så får du et link til webinaret. 

9. november kørte vi et lignende webinar for 

arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 
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Flere sager 
om sygemeldte 
medlemmer 
Dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, 
men også syge-
dagpengereformen 
spiller ind 

Konsulenterne på kreds-

kontoret får stadig flere 

henvendelser fra syge 

medlemmer, og antallet 

af sager stiger tilsvarende. 

Fra 2013 til 2014 steg 

antallet af sager om 

sygemeldte medlem-

mer fra 88 til 104. 

Med 97 nye sager i de første 10 måneder af 2015 ser kurven 

desværre fortsat ud til at stige. 

 En væsentlig årsag er problemer med det psykiske arbejds-

miljø. Vold og trusler fra udadreagerende borgere, stigende 

arbejdspres og stress er blandt synderne. Desværre får kred-

sen også henvendelser om mobning fra kollegers eller lede-

res side, ligesom der er eksempler på andre ledelsesmæssige 

svigt, der kan ramme den enkelte ansatte hårdt.

HURTIGERE PÅ AFTRÆKKEREN

Efter sygedagpengereformen i 2014 risikerer langtidssyge-

meldte medlemmer ikke mere helt at miste deres forsør-

gelsesgrundlag, mens deres sag går sin gang i systemet. Til 

gengæld får arbejdsgiveren mindre i refusion, når sygedag-

pengeperioden udløber efter 22 uger (medmindre der er 

grundlag for forlængelse). 

 Det har ført til, at flere arbejdsgivere kalder sygemeldte til 

omsorgs- og sygefraværssamtaler – eller skrider til afskedi-

gelse – tidligere end før. 

RIGTIGT AT OPRUSTE I FORHOLD TIL ARBEJDSMILJØET

Ifølge faglig konsulent Poul Erik Pedersen bekræfter udvik-

lingen, at det var en rigtig prioritering fra forbundets og 

kredsens side – senest bekræftet på kredsgeneralforsamlin-

gen i oktober – at sætte turbo på den forebyggende arbejds-

miljøindsats. 

 – Det handler bl.a. om at klæde vore arbejdsmiljørepræ-

sentanter bedre på, men ikke mindst at styrke triosamarbej-

det mellem arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant 

og leder på den enkelte arbejdsplads til gavn for arbejdsmil-

jøet, siger han. 

 En række tiltag er allerede sat i værk. 10. december holder 

kredsen en fælles temadag for tillidsvalgte og ledere med 

overskriftet ”Lidt skarpere på arbejdsmiljøet”, og 25. maj 

2016 holdes en fag- og arbejdsmiljøfestival for samme mål-

gruppe. 

 Dertil kommer et webinar med gode råd til sygdomsramte 

medlemmer og deres kolleger. Se nedenfor. 

Ny åbningstid
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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Kreds Lillebælt har planlagt en række medlemsrettede 

aktiviteter i 2016. Her er en foreløbig oversigt, men mere vil 

komme til, og der kan ske ændringer. Følg med i de kom-

mende nyhedsbreve og på www.sl.dk/lillebælt. 

FAMILIEPLEJERE 

Fredag 29. januar kl. 9.30-12.00. Café.

Onsdag 20. april kl. 9.00-12.00 Forhandler-café.

Onsdag 15. juni kl. 9.30-12.00. Café.

Torsdag 1. september. Familieplejernes dag.

Tirsdag 4. oktober kl. 9.00-12.30. Forhandler-café. 

Tirsdag 22. november kl. 9.30-12.00. Café.

TILLIDSVALGTE OG LEDERE

Onsdag 25. maj. Fag- og arbejdsmiljøfestival. 

GENERALFORSAMLING 

Mandag 26. september.  

Kreds Lillebælts årlige generalforsamling. 

JULETRÆSFESTER

Søndag 4. december kl. 14.00-16.30 (Brejning).

Onsdag 28. december kl. 14.00-16.30 (Odense).

ANDET 

Søndag 1. maj. Arbejdernes internationale kamp- og festdag.

Søndag 2. oktober. Socialpædagogernes internationale dag. 

A-KASSEN

Åben vejledning fra jobkonsulenterne

Fredag 4. december kl. 9.00-12.00.

Fredag 18. december kl. 9.00-12.00.

Danmarksgade 16, Odense.

TILLIDSVALGTE OG LEDERE

Lidt skarpere på arbejdsmiljøet – temadag

Torsdag 10. december kl. 9.00-17.00.

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense.

Jul i Odense

Mandag 28. december kl. 14.00-16.30.

Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense. 

NB! Alle pladser til juletræsfesten  

i Vejle 6. december er besat.

Læs mere, og tilmeld dig på www.sl.dk/lillebælt

JULETRÆSFESTER

KAMPAGNEUGER

Mandag 25. januar – fredag 5. februar (uge 4-5)

Kredskontoret tager på arbejdspladsbesøg. 


