Faggruppeklubbens visioner for social- og sundhedshjælperne
Uddannelse/fag
•
•
•
•
•
•
•

Det er vigtigt at vi som klub er med helt fremme når det gælder udvikling af vores
uddannelse/fag.
Vi vil lokalt og på landsplan være med til at påvirke uddannelsen.
Være aktive i forbindelse med vores ufaglærte på arbejdspladserne for at fortælle dem
hvad de også er berettiget til, når de er medlem samt hvilke muligheder de har for
uddannelse via samarbejde med lokal TR.
Vi sætter mere fokus på efteruddannelsesmuligheder både lokalt, men også regionalt
men stadig i klubregi.
Vi er med hvor der er konferencer eller anden undervisning/oplysning som kan
påvirke eller indvirke på vores uddannelse.
Vi vil skabe netværkshold – fx praktikvejledere
Vi aftaler kurser som har relevans for området.

Udvikling og arbejdsmiljø
•
•
•
•
•
•

Vi tager aktivt del i innovation og teknologiens udvikling indenfor vores område.
Vi har fokus på arbejdsmiljøet.
Vi er med til at påvirke vigtigheden i at have et godt arbejdsmiljø for vores
medlemmer i klubben.
Vi har fokus på vores TR med faggruppemøder og arbejdspladsbesøg.
Vi skaber netværk hvor vi har kontakt til vores faggrupperepræsentanter i regionen
Vi har udarbejdet arbejdsmiljø pjece.

Rekruttering/medlemsopfølgning
•
•
•
•
•
•
•

Vi holder kontakt med andre faggrupperepræsentanter via mail og evt.
Vi sætter fokus på hvad der sker i regionen via fx face book eller andet.
Vi synliggør vores klub via hjemmeside hvor der også er links på til andre - fx FOA,
debatside og andet.
Vi er aktive medspillere i rekrutteringsøjemed i samarbejde med FOA
Vi skaber synlighed for vores faggrupper via nyhedsaviser/opslag/Nyhedsbrev.
Vi har intro mappe for tillidsvalgte
Vi kommer gerne ud på arbejdspladserne hvis det ønskes og deltager i
faggruppemøder. Ring blot og aftal et møde med os.

Er du social- og sundhedshjælper så kig ind i vores klub.

