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Én ordning - to vindere
FH har for nyligt lanceret en ny kampagne
om voksenlærlingeordningen.
Kampagnens budskab er, at et
voksenlærlingeforløb er en fordel for både
den enkelte og for arbejdsgiveren. Det er
vigtigt, at kampagnen kommer bredt ud,
så vi kan nå målet om at skaffe 1.000 flere
voksenlærlinge frem mod kampagnens
afslutning d. 31. maj 2020. På
www.voksenlærling.nu kan man finde
kampagnens materiale i form af foldere og
film. Og på Facebook kan kampagnen
følges på
https://www.facebook.com/blivvoksenlaerli
ng
Vi opfordrer til, at I deler det digitale
kampagnemateriale, der hvor I har
mulighed for det, fx på Facebook, på jeres
hjemmeside eller til møder med relevante
aktører i kommunerne, med TR’er eller
andre.

Fagligt Akademi
LO Hovedstaden har i samarbejde med
AOF Center Storkøbenhavn lavet et
undervisningstilbud til medlemmerne af
fagforeninger i Hovedstaden.
Fagligt Akademi tilbyder en vifte af
brancherettede FVU og ordblindekurser,
tilrettelagt i samarbejde med den enkelte
fagforening eller a-kasse.
Til en start udbydes kurserne FVU START og FVU LÆSNING, der primært er målrettet
udenlandske medlemmer. Formålet er at sikre, at de lærer dansk så de kan fastholde
deres job og kommunikere med danske kolleger.
Fagligt akademi henvender sig også mere bredt til alle medlemmer, der har behov for at
styrke deres almene færdigheder i dansk, matematik, engelsk og IT. I løbet af den næste
tid vil der blive rullet en række kursustilbud ud.
AOF tilbyder at deltage på informationsmøder for jeres medlemmer og fortælle om
tilbuddene.
Yderligere kan man møde op til en af de to screeningsdage, hvor danskniveauet
afdækkes. De afholdes hos AOF, Vermundsgade 1, 2100 Kbh Ø:
18. november kl. 16-18
22. november kl. 10-12
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Monica på mobr@aof.dk - eller læse mere ved at
følge dette link, hvor du også kan hente foldere om Fagligt Akademi på hhv. dansk, polsk
og engelsk (flere sprog følger).

Med til byggeopstartsmøde
En del af medlemmernes pensionspenge i
PensionDanmark - faktisk hele 22 mia. er investeret i ejendomme. Netop nu er
der opstart af projektet Sirius, som består
af to 14 etagers tårne med i alt 116 boliger
på Islands Brygge i København, som
fremover vil give medlemmerne gode
pensionsafkast.
Derfor havde PensionDanmark inviteret
relevante fagforbund på
byggeopstartsmøde, hvor der bl.a. var
sikkerhed, arbejdsmiljø og
overenskomstforhold på dagsordenen.
"Fra LO Hovedstadens side er vi godt
tilfredse med at blive inviteret med i den
indledende proces, når medlemmernes
pensionsselskab bygger. Det er vigtigt,
fordi vi får sat nogle rammer for, hvad vi
som fagbevægelse gerne vil have med i
byggeprocessen. Og så er det jo altid
godt, at få sat ansigter på og lære
hinanden at kende”, siger Per Olsen.

Konference om grøn vækst
12. november kl. 9-12 holder LO
Hovedstaden konference om grøn vækst i
Hovedstadsområdet. Der er kun 5 pladser
tilbage, så hvis du vil med er det om at
tilmelde sig nu - via dette link.

Konferencen holdes på Christiansborg og programmet ser således ud:
- Velkommen v. Per Olsen, LO Hovedstaden
- Oplæg om smart city v. Poul Erik Lauridsen, Gate 21
- Oplæg om grøn vækst v. Anders Eldrup, Green Growth Leaders
- Paneldebat 1: Hvordan sikrer vi omstillingen til grøn vækst?
Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden - Sofie Holme, AE Rådet
Henrik Stener Pedersen, Rambøll - Christian Ibsen, Concito
- Interview med Frank Jensen, Greater Copenhagen
- Paneldebat 2: Hvilke samarbejder skal vi skabe for at sikre grøn vækst?
Niels Milling, Dansk Erhverv - Steen Christiansen, KKR Hovedstaden
Ejner K. Holst, FH - Michael Zöllner, Den Grønne Investeringsfond
- Tak for idag v. Per Olsen, LO Hovedstaden

Medlemsmøde 28. november
28. november holder vi medlemsmøde,
hvor vi sætter fokus på fusionen mellem
LO og FTF. Her er der mulighed for at
møde hinanden og stille spørgsmål til
processen - både den der foregår lokalt
mellem LO Hovedstaden og FTF Region
Hovedstaden og den derf foregår centralt
fra hos FH.
Kom og bland dig i debatten - tilmelding

foregår på lo@lohovedstaden.dk
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