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Arbejdsmiljø: Skader og
nedslidning
LO Hovedstaden sætter fokus på skader,
nedslidning og forebyggelse når vi næste
gang holder møde i
Arbejdsmiljønetværket.
Mødet holdes 19. september kl. 8.3010.30 hos LO Hovedstaden i lokale 4.
Vi vil få oplæg af Markus Jakobsen,
seniorforsker hos Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, NFA. Du kan tilmelde dig
her - senest 12. september.

Håndholdt indsats gør en forskel
Sådan! 14 af de kandidater, der har været
i praktik hos BC Hospitality Group via
projektet SOVI "Sammen om
virksomhedsrettet Integration", som LO
Hovedstaden kører, har nu fået overrakt
deres diplomer. De kan derved glæde sig

over at være blevet ansat hos AC Hotel
Bella Sky Copenhagen som
housekeepers eller housemen.
Gruppen af flygtninge, indvandrere og
familiesammenførte har haft svært ved at
få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Så
vi er rigtig glade for, at samarbejdet med
BC Hospitality Group og Foreningen
Nydansker har båret frugt.
Vi ønsker kandidaterne held og lykke med
deres arbejdsliv og følger dem naturligvis
fra sidelinjen. God integration er en fælles
opgave.
Du kan læse mere om det gode
samarbejde her

Socialdemokratiets historie
Socialdemokratiets gruppeværelse har
fået nye malerier, det er næppe gået
manges næser forbi. I processen med at
lave malerierne var historiker Martin
Gruntz konsulent på opgaven og han
udgav i foråret bogen Folkets Tid.
Udfra bogen fortæller Martin Gruntz nu om
Socialdemokratiets historie i en række
foredrag arrangeret af AOF FrederiksbergKøbenhavn. En del af foredragene er
allerede afholdt, men der er stadig 4
tilbage. Det koster 50 kroner at deltage du kan se datoer og melde dig til via disse
links:

Fremtidens Danmark, 1940-55
En bygning vi rejser, 1955-70
Ny kurs mod bedre tider, 19711997
Retfærdig og realistisk, 19982018

Virksomhedstilpasset rekruttering
af flygtninge og tosprogede
Kom med til inspirationsseminar om
virksomhedstilpassede rekrutteringsforløb
for flygtninge og indvandrere 21. oktober
kl. 8.30 - 11. Det er parterne bag projekt
SOVI, som omtales tidligere i dette
nyhedsbrev, som inviterer til en formiddag,
hvor du blandt andet kan høre
udlændinge- og
integrationsminister Mattias Tesfaye,
fortælle om regeringens ambitioner med at
få gruppen i job.
Endvidere får vi besøg af repræsentanter
fra hhv. De Forenede Dampvaskerier,
Salling Group og BC Hospitality Group,
som fortæller hvordan de arbejder
systematisk med opkvalificering og
rekruttering af nye medarbejdere.
Seminaret afholdes hos LO
Hovedstaden. Du kan tilmelde dig her.

Danskkurser for udenlandske
kolleger - ordblinde mv.

LO Hovedstaden har i samarbejde med
AOF Center Storkøbenhavn lanceret
”Fagligt Akademi”, der tilbyder et katalog
af brancherettede FVU og
ordblindekurser, tilrettelagt i samarbejde
med den enkelte fagforening eller Akasse.
Der er foreløbigt planlagt en række forløb
rettet mod udenlandske medlemmer i
beskæftigelse, hvor undervisningen tager
udgangspunkt i tekster fra arbejdspladser
indenfor bygge/anlæg. Lignende forløb
kan aftales med AOF.
Fra 1. oktober udbyder Fagligt Akademi
FVU Start, FVU Læsning trin 1, 2, 3 og 4,
FVU Digital, FVU Engelsk og FVU
Matematik.
AOF tilbyder at deltage på
informationsmøder, hvor kursustilbuddet
præsenteres og medlemmerne kan
orientere sig i datoer for
visitationssamtaler, tests og kursusstart.
Kontakt Dennis Lund, direktør for AOF
Center Storkøbenhavn på telefon 92 90
10 81 for en introduktion til tilbuddet og en
eventuel mødeaftale. Se evt mere her.

Anker i støbeformen
LO Hovedstaden var med, da
Anker Jørgensen statuen blev støbt

mandag den 9. september. Statuen er
blevet til via økonomiske bidrag fra
bl.a. LO Hovedstaden, en lang række
organisationer og borgere.
Den færdige statue af Anker Jørgensen
afsløres den 25. oktober - på Anker
Jørgensens Plads i Sydhavnen. Vi
udsender mere info om dette, når det er
parat.
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