HK nyhedsbrev september 2016
Kommende arrangementer
02.11.2016
Skal du videreuddanne dig? Hvis vi ønsker at beholde vores jobs, er vi som HK-ere nødt til at videreuddanne os. Derfor afholder vi i samarbejde med Metropol et fyraftensmøde. Det vil den dag også være
muligt at få en individuel snak med Metropol.
27.11.2016

HK-klubbens traditionsrige julebanko – det plejer at være hyggeligt og sjovt.

13.01.2017

Fredagsbar – eller måske først ugen efter

Ultimo februar:

Generalforsamling

Mar/april:

Har du styr på din pension? Vi inviterer Sampension til at fortælle os om vores pensionsordning og hvad
vi selv skal tage stilling til.

Klubbens virke
Eleverne er blevet repræsenteret i klubben ved Olivia
Norup-Jantzen, der er 2. års elev. Olivia er i sit andet
elevår ansat på Søborg Skole.

Formanden virke
Jeg er startet på TR uddannelsen. Der er en del kurser.
Det er udviklende (og hårdt), men det giver et netværk til andre kommuner (og sygehuse).

Lønforhandlingerne er så småt startet. Jeg starter i
SUSØ i slutningen af september. Jeg har aftalt med
DJØF at vi forhandler samtidigt og på samme møde. Jeg
er spændt på hvordan det vil gå både fordi det er første
gang for mig men også fordi det er første gang at HK og
DJØF forhandler samtidigt. Næste sted bliver i JC til oktober, hvor jeg og Flemming Balle skal mødes med ledelsen.

Der dukker til stadighed personalesager op. I BKF (skolerne) er der sparet nogle IT-stillinger væk og i SSF
(genoptræningscentret) er der også sparet en stilling
væk. Det er ikke muligt at forhindre disse sager, men
jeg kan være med til at ”overvåge” at betingelserne er
fulgt og at medarbejderen får den efter forholdene
bedste aftale – f.eks. fritstilling, så man ikke skal møde
op i opsigelsesperioden. I det store hele er HR normalt
meget professionelle og følger spillets regler. Det er
desværre ikke altid det samme sker i afdelingerne.

Der skal snarest muligt vælges en ny TR suppleant i
Jobcentret, da Lindy er stoppet.
Klubben skal have ny hjemmeside – arbejdet er i gang.
Den nuværende platform kan ikke vedligeholdes og er i
øvrigt temmelig indviklet at arbejde med.

Husk at du som medlem af HK kan være medlem af Forbrugsforeningen – se http://www.forbrugsforeningen.dk/

Hængekøjen
Hængekøjen er i løbet af foråret blevet malet udvendigt
og indvendigt i stue og køkken. Der er nu åbent for
bookinger frem til 31. december 2016. Desværre er den
heller ikke i år blevet udlejet så meget som den burde. Det
er primært tidligere kolleger (pensionister), der har været
interesseret. Gå ind og kig på hjemmesiden www.hkgladsaxe.dk og book et ophold ☺

Vil du have besøg af HK på din arbejdsplads?
HK gennemfører i uge 47 og 48 en kampagne i forhold til det gode arbejdsliv. Der skal især sættes fokus på det psykiske
arbejdsmiljø I den anledning vil blandt andet formanden for HK-kommunal Winnie Axelsen gerne møde nogle medlemmer på ude på arbejdspladsen. Det kunne f.eks. være ved et lille morgenmøde ude hos jer.
HK tilbyder også besøg af en ergoterapeut, som kan vejlede i f.eks. arbejdsstillinger. Det kan være individuelt eller for
grupper.
Tal sammen om tilbuddene og hvis nogen af jer tænker: ”det er bare lige noget for os”, så giv mig gerne en hurtig tilbagemelding – jo før vi melder tilbage, jo større er chancen for at vi kan få besøg, den dag og den tid det passer os.

