Kære medlem
Med glæde kan jeg præsentere vores katalog over medlemsmøder for 2. halvår 2020.
Disse medlemsmøder med fagligt input er noget af det, man som medlem får for sit
kontingent, og som er med til at udvikle og styrke vores faglige identitet og
kernefaglighed.
I Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland arrangerer vi medlemsmøder med
fokus på både det socialpædagogiske fagområde og mere fagforeningsorienterede
temaer.
Kredsens medlemmer arbejder på forskellige pædagogiske områder med meget
forskellige borgergrupper og forskellige faglige kerneopgaver. Vi forsøger at målrette
medlemsmøderne til de enkelte hovedområder, med udgangspunkt i relevante faglige
emner.
Medlemsmøderne er koordineret og planlagt af faglig sekretær Lene Skovsager ud fra
blandt andet forslag fra jer.
Vi modtager meget gerne forslag til kommende medlemsmøder fra jer. Mail til os med
idéer til temaer eller oplægsholdere, som I finder interessante.
Medlemsmødernes afholdelse er som alt andet i denne tid med forbehold for myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19. Nogle møder kan blive aflyst andre kan
blive ændret til online-møder. Følg med på kredsens hjemmeside, facebook og i
kredsens nyhedsbreve.
Da Kreds Midt- og Vestjylland er en geografisk stor kreds, får nogle af jer længere vej til
medlemsmøderne end andre. Alligevel vil vi opfordre jer til at fylde bilen og deltage i
møderne, så I sammen kan få en god kollegial eftermiddag.
Har I mere end 100 km. tur-retur til medlemsmøderne, betaler kredsen kørselsgodtgørelse for de kilometer, der ligger
over 100 km.
Vi glæder os til at se dig.
Peter Sandkvist, Kredsformand.

GENERALFORSAMLING

Kom til årets generalforsamling
i Socialpædagogerne
kreds Midt– og Vestjylland
I år foregår generalforsamlingen i:
DGI huset i Herning,
Kousgaards Plads 3, 7400 Herning
Indskrivning: 15.30—16.00
Generalforsamling: 16.00 – 21.00
Tilmelding til spisning senest den 17. september

Medlemsmøde med medarbejdere fra kredskontoret
”HVORDAN TJEKKER JEG MIN TJENESTEPLAN
OG MIN LØNSEDDEL—OG HVORDAN ER DET NU,
DET ER MED DE NYE FERIEREGLER?”





Hvordan skal min tjenesteplan være?
Hvad bør jeg som medarbejder selv tjekke og gemme?
Hvorledes forstår jeg og hvordan tjekker jeg min lønseddel?
Hvad betyder de nye ferieregler for mig?

Arbejdstidsreglerne på det døgndækkede område er komplekse.
Tilrettelæggelsen af arbejdstiden på det døgndækkede område har væsentlig betydning for både kvaliteten i kerneopgaven, muligheden for at fastholde og rekruttere
personale, medarbejdernes arbejdsmiljø og deres behov for balance mellem arbejdsliv
og privatliv.
Herudover kommer en ikke uvæsentlig del af månedslønnen for socialpædagogerne på
døgnområdet fra arbejde på de særlige tidspunkter, og fra varslingstillæg ved ændringer i den kendte arbejdstid.
Der afvikles tre møder:
Herning: tirsdag den 6/10 -2020, kl. 16.00-19.00
DGI-Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning
Tilmelding senest tirsdag den 29/9 -2020
Holstebro : onsdag den 21/10 - 2020, kl. 16.00-19.00
Nupark, Nupark 51 (indgang 51), 7500 Holstebro
Tilmelding senest onsdag den 14/10 - 2020
Viborg : mandag den 26/10 -2020, kl. 16.00-19.00
Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg
Tilmelding senest mandag den 19/10-2020
Der vil til møderne være en lettere forplejning

Tilmelding på: www.sl.dk/midtogvestjylland

Medlemsmøde med Pia Callesen
EFFEKTEN AF METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv terapi er et nyt paradigme indenfor psykologien, som forstår psykiske problemer som angst og depression på en ny måde. Kort fortalt drives psykisk lidelse af en
række maladaptive strategier som giver bagslag og bidrager til udviklingen og
vedligeholdelsen af psykiske lidelser.
Til dette foredrag vil psykolog Pia Callesen give en kort indføring i den metakognitive
teori og metode og fortælle om effekten i forhold til forskellige problematikker.
PIA CALLESEN er uddannet psykolog fra University of Wales, Bangor (2000) og Københavns Universitet
(2003) med videreuddannelse i kognitiv og metakognitiv terapi. Hun har som den eneste psykolog
bosiddende i Danmark gennemført den 2-årige MCT-Institute metakognitive certificeringsuddannelse og
derudover den 1-årige Advanced Level II-overbygningsuddannelse ved metodens grundlæggere Professor Adrian Wells ved Manchester University (UK) og Professor Hans Nordahl ved Trondheim Universitet (NO).
Derudover er Pia Callesen doktor ved Manchester University, og færdiggjorde i
efteråret 2016 sin PhD-afhandling med forskning i effekten af meta-kognitiv
depressionsbehandling i forhold til traditionel kognitiv adfærdsterapeutisk
behandling. Pia Callesen er også klinikchef og indehaver af CEKTOS – Center for
Kognitiv og Metakognitiv Terapi i København, Næstved og Hellerup. Pia Callesen
er autoriseret og specialist i Psykoterapi inden for kognitiv terapi og opdaterer sig
løbende inden for de nyeste evidensbaserede tilgange inden for alle psykiske
lidelser. Deraf indgår den nyeste viden og forskning også altid i Pia Callesens
foredrag om psykologi.

Tirsdag den 24. november 2020, kl. 16.30—18.30
DGI-Huset, Kousgaard Plads 3, 7400 Herning
Der vil til mødet være en lettere forplejning

Tilmelding senest tirsdag den 17. november 2020
på: www.sl.dk/midtogvestjylland

TRIVSELSNETVÆRK FOR LEDIGE
Har du lyst til at være med i et fællesskab, hvor trivslen har plads til at blomstre, fordi
deltagere mødes som ligeværdige og støtter hinanden?
Som ledig har man typisk ikke det samme netværk længere, og krav fra myndigheder
kan nemt tære på humøret og selvværdet. Derfor har vi startet Trivselsnetværket.
Trivselsnetværket er et selvstændigt tilbud uden for de formelle rammer, hvor du får
mulighed for at mødes med andre i samme situation som dig selv. Fokus er ikke på jobsøgning, men derimod at bearbejde oplevelser, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden
gennem ledighedsperioden. Grundlæggende er Trivselsnetværket tænkt som en løftestang for netværk og trivsel – noget som de tidligere deltagere har haft gode erfaringer
med.
Indholdet ligger ikke fast, så der er rig mulighed for, at du kan være med til at sætte
dagsordenen og komme med forslag til aktiviteter. Betragt Trivselsnetværket som en
ramme, som Socialpædagogerne stiller til rådighed.
Hvis du siger ja til dette tilbud, siger du også ja til, at Socialpædagogerne må give dit
navn, e-mail og telefonnummer videre til Trivselskoordinatoren Paula Moltzen. Hun
kontakter dig for at fortælle mere om formålet med Trivselsnetværket. Paula deltager i
alle møder og støtter op om gruppens aktiviteter.
I forløbet er der også 1-2 korte oplæg af faglig karakter.

Gruppen mødes otte gange:
8/9, 22/9, 6/10, 19/10, 3/11, 17/11, 1/12 og 15/12.
Tid alle gange: 9:00 – 11:00
Sted: Socialpædagogerne, Birk Centerpark 4, 7400 Herning

Vi byder på brød, kaffe og te.
Du har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse, når du er medlem af SOCIALPÆDAGOGERNE—der gives 1,96 kr. pr. km. Flere oplysninger herom på første møde.
Tilmeld dig på mail til mc@sl.dk

Aktiviteter i de faglige selskaber
Socialpædagogerne har seks landsdækkende faglige selskaber, som sætter fokus på de
socialpædagogiske arbejdsområder.
Det faglige selskab etablerer et forum for et særligt interessefællesskab, hvor
medlemmer, der arbejder inden for samme område, kan finde inspiration, faglig udvikling og sparring.
Selskaberne danner hver især en ramme for de specifikke faglige emner, metoder og
problemstillinger, der gør sig gældende på et bestemt socialpædagogisk arbejdsområde.
De faglige selskaber afholder konferencer, webinarer og andre arrangementer med et
fagspecifikt fokus. I selskabernes regi kan medlemmerne dele viden og erfaringer med
de fagfæller på tværs af landet, som arbejder med samme område/målgruppe.

Hold øje med arrangementerne i dit faglige selskab her:
www.fagligeselskaber.sl.dk

MEDLEMSMØDER 2. HALVÅR 2020

Torsdag den 24. september, kl. 16.00—21.30
Generalforsamling i Kreds Midt– og Vestjylland
Oktober (3 møder—se tid og sted i hæftet)
Hvordan tjekkes tjenesteplan og lønseddel v/medarbejdere fra kredskontoret
Tirsdag den 24. november, kl. 16.30—18.30
Effekten ved metakognitiv terapi v/Pia Callesen

Følg med på hjemmesiden for oplysninger om medlemsmødet i december

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 21. september 2021
Her har vi aftalt med Dorthe Birkmose, at hun holder foredrag
om kunsten at arbejde pædagogisk og etisk forsvarligt med
andres motivation.

OBS!
Der er fuld gang i planlægningen af medlemsmøderne i 2021.

Skriv til os på midtogvestjylland@sl.dk
om ønsker og forslag til medlemsmøderne.

