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En flot Velfærdens Dag
Der var mere end god stemning, da vi
tirsdag den 7. november sammen med
mange andre var til demonstration for
velfærd på Bertel Thorvaldsens Plads. Vi
takker alle, som deltog og har været med
til at mobilisere til demonstrationen. Det
var skønt at se så mange samlet med et
klart ønske om velfærd, lighed og tryghed
og vi håber, at politikerne lyttede og at
kommunal- og regionsrådsvalget den 21.
november vil afspejle vores visioner for
Danmark.

Samarbejdskonference 2017 - 23.
november
På årets konference i projekt
'Samarbejdsportalen' sætter vi fokus på
samarbejdet om at få ufaglærte ledige,
flygtninge og sygemeldte i uddannelse og
job. Kom og hør mere og deltag i debatten
om:
Målrettet uddannelse af arbejdsløse
igennem en række omfattende
samarbejdsprojekter med fokus på

faglært arbejdskraft til
arbejdsmarkedet.
Ressourceforløb versus
revalidering, hvad virker?
Flygtninge er fremtidens faglærte.
Samarbejde mellem København, de
øvrige flygtningekommuner og
arbejdsmarkedets parter i Region
Hovedstaden.
Gode erfaringer med revalidering
og opkvalificering i Lolland
kommune.
Vi runder dagen af med lidt mad, drikke og
DJØF med Løgn III, hvor Per Helge
Sørensen tager sig kærligt af Borgen og
reformer på arbejdsmarkedsområdet.
Se programmet og tilmeld dig

Spredningsseminar i projekt 'Faglært til
Fremtiden' - 30. november
Den 30. november holder projekt 'Faglært
til Fremtiden' det første af en række
spredningsseminarer. Formålet med
dagen er at præsentere et nyudviklet
vejledningsforløb, som på legende og
levende vis introducerer elever i 6. og 7.
klasse til erhvervsuddannelserne og de
jobmuligheder, de kan føre til.
Steen Nepper Larsen fra DPU og Peter
Koudahl fra VIVE indleder og sætter
rammen for dagen.
Seminaret henvender sig til lærere,
vejledere, skoleledere og alle andre, der
beskæftiger sig med området på
administrativt og politisk niveau.

Du kan se programmet og tilmelde dig
her. Læs mere om projektet her.

Der bliver flere og flere lokale helte
Siden vi startede kampagnen DE LOKALE
HELTE for en måneds tid siden har over
600 kandidater fra kommunerne i Region
Hovedstaden taget stilling til emner som
arbejdsklausuler, udlicitering,
efteruddannelse og respekt for kommunalt
ansatte. Det er mere end 1/3 af alle
kandidaterne i Regionen, der har taget
stilling. Det, synes vi selv, er rigtig flot.
Du kan se kandidaternes svar her.
Og har dine lokale politikere ikke taget
stilling, kan du jo prikke dem på skulderen,
så de kan blive del af DE LOKALE
HELTE.

Valgmøde med unge kandidater - 16.
november
Vi holder valgdebat med unge kandidater i
Hovedstaden 16. november, hvor vi blandt
andet stiller skarpt på ungdomsboliger og
uddannelsespolitik. Vi kommer til at
møde Astrid Aller (SF)
Bella Sara Sarchar (DF), Jens-Christian
Bodilsen (RV), Julie Frølich (S), Helena
Udsen (Å), Zenia Nørregaard (Ø), Danny
K. Malkowski (LA), Anahita Neshati
Malakians (V) og Chris Nowak (C).
Yderligere info og tilmelding via
Facebook: https://www.facebook.com/eve
nts/1910892855593850/ - Tilmelding kan
også ske via mail til lo@lohovedstaden.dk
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