FACEBOOK
Logga in och recensera 7H, tyck till och/eller
gilla.
Går även att logga in från hemsidan .
Nr 1. 2018
LAGAR REGLER OCH ANDRA BESTÄMMELSER
Vi kommer att arbeta en hel del med Dataskyddsförordningen
som träder i kraft den 1/5 -2018. Vi börjar med att alla på
kontoret går en utbildning i Februari och sedan ska vi arbeta
med att förändra våra rutiner så vi efterföljer lagen.
En av konsekvenserna blir att vi inte får skicka lönespecar
på mailen längre så vi vill uppmana alla att skaffa sig en

digital brevlåda. KIVRA eller E-BOOKS.

Ny lag trädde i kraft 1 Februari!
Totalförbud för mobil bakom ratten.
Detta kan innebära att vi inte svarar direkt på jouren,
Lämna i så fall ett meddelande.
MARKNADSGRUPPEN
Stort fokus på att hitta semestervikarier.
Tävling på facebook och speeddating i rekryteringssyfte.
Det är funktionshinderår i år och för att uppmärksamma det
gör Kommunal reportage på Kamgarn i Februari och på 7H
i Maj. Varför? För att vi enligt Kommunal är en bra arbetsplats.
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

PÅ KONTORET

Välkommen till 7H säger vi till Nina Carlberg som ersätter
Veronica och till Camilla Pålsson som vikarierar för Daniel.
Marie kommer att sluta med Yogan den 31/4 -2018.
Källaren kommer att till viss del utnyttjas av Kamgarn med
start till sommaren. Marie kommer att få andra uppgifter.
KAMGARNSNYTT

Kamgarn växer! Nya arbetstagare och ny personal
hälsar vi välkomna till Kamgarns dagliga verksamhet.
Under 2018 som är funktionshinderåret kommer vi på
Kamgarn att ha ett extra fokus på Hälsa.

Här händer det grejjer:
Tizdagsklubben fortsätter göra succé.
Tisdagen 27/2 lagar vi kvällsmat ihop och i
bifogat program ser du alla teman för våren 2018.
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.

En dikt av Annelie Eriksson, hundskötare på Änglahunden:
Anneli har arbetat på Kamgarn
sedan 2009. Hon har varit på
båda våra hunddagis och har
numera även praktik på
Arkens Zoo.

AKTUELLT

HLR datum i Vår:
22-mar
25-apr

13.00-15.30
09.00-11.30

Anmälan till er närmsta chef.
Det är många förändringar på gång!
Ett stor-APT för alla våra assistenter hålls den 19/4 -2018
Det kommer att skickas ut mer information om var, när och vad
längre fram. Det kommer att vara obligatoriskt för samordnare.

Flitiga händer!

OBS! När ni hämtar ert material här på kontoret får ni fr.o.m nu
ta med er egna kassar. Kontoret kommer inte att tllhandahålla
plastpåsar längre enligt beslut som började gälla 1 Januari 2018.
TÄNKVÄRT

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.
TIDVIS

Händer det nåt trevligt/kul på din arb.plats som du vill
dela med dig av? Ring oss! …:-)

Vissa av er har problem i Tidvis. Det ni kan göra är att
kolla så ni använder Google Chrome eller Mozilla
FirefoX som webbläsare när ni ska logga in.

