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UPS.. der havde listet sig nogle forkerte links ind i nyhedsbrevet, vi udsendte
tidligere idag. Vi prøver igen - og undskylder ulejligheden.

Zoom på det psykiske
arbejdsmiljø
Arbejdsmiljønetværket holder på næste
møde 11. maj fokus på ligestilling mellem
det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø
på de danske arbejdspladser. Emnet
behandles fordi medlemmer fra Ø og SF
har fremsat beslutningsforslag til
Folketinget om emnet. På mødet kommer
Christian Juhl fra Enhedslisten og fortæller
om forslaget.

Smuk dag i Fælledparken
Endnu engang har vi fejret 1. maj i
Fælledparken og vi synes, det var en
usædvanlig smuk og hyggelig en af
slagsen. Det var skønt at møde så mange
og mærke hvordan vi står sammen om at
trække samfundet i den rigtige retning.
Synet fra scenen var fantastisk.

Sammenhold og røde faner, så langt øjet
rækker.
Foto: Morten Rode / Monsun

Hovedstaden for velfærd
Skulle det, mod forventning, være gået
nogens næse forbi, så holder vi 17. maj
stort fagligt TR møde i Virumhallerne. LO
Hovedstaden og FTF Region
Hovedstaden har sammen dannet
"Hovedstaden for Velfærd" fordi vi ønsker
at styrke den borgernære velfærd og
skabe lige muligheder med adgang til
sundhed, uddannelse og velfærd.
Spred gerne budskabet, læs mere og
tilmeld jer her:

https://lohovedstaden.nemtilmeld.dk/
20/

Temamøde om ressourceforløb
Den 4. maj afholdt
Samarbejdsportalen temamøde hvor der
blev gjort status på ressourceforløbene.
Godt 30 medarbejdere fra Jobcenter
København og de Københavnske
fagforeninger og a-kasser hørte Sidsel
Krarup Bjerrum fra KL fortælle om
resultaterne fra KL’s undersøgelser af
ressourceforløb. Endvidere fortalte
afdelingschef Christina Bro Mønsted om
Københavns Kommunes forsøg med
ressourceforløb og baggrunden for at gå
nye veje i indsatsen for sygemeldte
borgere/medlemmer ved at skabe én
indgang for medlemmerne.

Empatisk arbejdsmarked
LO Hovedstaden har sendt vores TR på
kursus om minoritetsstress og empatisk
arbejdsmarked. Som nævnt i tidligere
nyhedsbrev opstarter LGBT+ snart et
certificeringsprogram for både offentlige
og private virksomheder.
Vi har været med til at teste deres
undervisningsforløb og det er både
særdeles interessant og godt tilrettelagt.
Så hvis I ønsker, at blive LGBT+
certificerede, så hold øje med lanceringen
af undervisningsforløbet i forbindelse med
årets Pride.

Stor interesse for uddannelse
blandt medarbejdere i
fagforeninger, jobcentre og akasser
Den 25 april afholdt LO Hovedstaden i
samarbejde med VEU Center
Hovedstaden & Bornholm temadag om
ledige medlemmers
uddannelsesmuligheder. Dels i
beskæftigelsessystemet, dels de almene
uddannelsesmuligheder.
Mere end 80 deltagere fra jobcentre og akasser deltog i dagen, hvor der var
spændende oplæg og diskussion om
hvordan vi bedst muligt sikrer
medlemmerne kompetencer, der bringer
dem i job igen.
Formålet med dagen var at styrke
samarbejdet mellem jobcentre, a-kasser

og skoler om uddannelsesindsatsen for
medlemmerne.
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