FACEBOOK
Logga in och recensera 7H, tyck till och/eller
gilla.
Går även att logga in från hemsidan .
Nr 2. 2018
LAGAR REGLER OCH ANDRA BESTÄMMELSER
Regeringsförslag till Riksdagen angående förhöjt
timbelopp. Förslaget innebär att fr 1/7 2018 beräknas
timbeloppet återigen per beviljandeperiod.
Riksdagen har godkänt Regeringens förslag om att
2-års prövningar ska tas bort fr.om den 1/4 2018.
MARKNADSGRUPPEN
Introduktion för nyanställda kommer under
våren att bli den 24/4 och den 15/5.
Inbjudan kommer att skickas ut till nyanställda.
Det kommer även att vara möjligt för anställda under
2017 att anmäla sig om man vill. (Aktiv anmälan krävs)
I Tidningen Unik, kommer vi att ha en annons 4 ggr/år.

I annonsen kommer det varje gång att vara en av våra
brukare som berättar "min historia", missa inte detta!
http://www.fub.se/om-fub/tidningen-unik
AKTUELLT
HLR datum i Vår:
25-apr

Lär dig
rädda liv!

Anmälan till er närmsta chef.

STOR-APT den 19/4 kl 09.00-11.00
Nu är det dags för Stor-APT för alla fastanställda. Det är
obligatoriskt för alla våra samordnare, men vi vill såklart
att så många som möjligt dyker upp.
Det kommer att skickas ut infoblad om vilka punkter som
ska tas upp och övrigt.

PÅ KONTORET

Vi bygger om!
Eftersom det planeras aktivitetsbaserad verksamhet i vår
källare, byggs det ett nytt fika/lunch rum på övervåningen.
Vi kommer även att flytta konferensen. Blir kanonfint!
Kom gärna och titta in!
KAMGARNSNYTT

Det har påbörjats storrenovering i träningslokalen.
Det ska in så mycket aktivitet som möjligt under dygnets
alla timmar. Kom gärna med ideér till VC Charlotte Dahl.
Nya Sinnesro är under planering i källarlokalen, Moldegatan.
Det kommer att bli aktivitetsbaserad verksamhet i form av
sinnesrum som i första hand ska utnyttjas av våra egna
brukare men som i förlängningen även ska kunna användas
av externa kunder.
Mer information kommer.

Här händer det grejjer:
Loppis i träningslokalen Söndagen den 15/4!
Hyr bord & Sälj eller kom hit, fynda & ta en fika i caféet!
Först till kvarn gäller! 100kr/bord.
ROLIGHETER

Henkessonpromenaden kommer i år att utgå ifrån 7H
Assistans på Moldegatan. Den infaller på Torsdagen den
24/5. Anmälan görs antingen till Henke eller Helene på
kontoret.

Medarbetarenkät

TIDVIS
Vissa av er har problem att registrera sin tid i Tidvis efter att

Det kommer inom det snaraste att skickas ut en medarbetarenkät till arbetsplatserna. Vi vore tacksamma om
ni fyllde i och skickade tillbaka så fort som möjligt.

vi skickar "tvingande meddelanden". Problemet är skickat till
Tidvis Support och de utreder detta.
Förhoppningsvis kommer detta inte att vara ett problem längre.

GRILLFEST I FRISTAD!

Händer det nåt trevligt/kul på din arb.plats som du vill
dela med dig av? Ring oss eller maila till therese.pock@7hassistans.se

