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En späckad sensommar och höst…
Det blev ju som bekant inte mycket till sommar men vi hoppas alla har haft en skön sommar ändå!?
Under hösten kommer det hända en hel del och mycket av det ser ni här nedan, vi hoppas på stor
uppslutning.
Vill även påminna om Bank-ID, ni som inte har det, mycket viktigt att man införskaffar detta, kontakta
Yvonne i växeln för hjälp kring detta.

Medarbetarsamtal

Utflykt på Immeln, påminnelse

Nu börjar det bli dags för att boka upp
medarbetarsamtal. Avsatt tid(30 min) för
detta blir i veckorna 38-40.

Vi vill påminna samtliga som anmält sig till
denna utflykt att det är en vecka kvar,
kommer bli mycket trevligt. Vi har ordnat 2
extra platser, först till kvarn. Ring Yvonne på
kontoret!

Ring eller maila Yvonne på kontoret för att
boka din tid.

Danskurs för rullstolsburna
Vi fick ett tips från en av våra brukare som vi
nappade på, så den 19 september kommer
vi ha en danskurs för rullstolsburna.
Det kommer vara mellan 13-16 och platsen
är inte bestämd än, det beror lite på
uppslutningen. Vi hoppas att många vill
vara med, minst 5 st brukare måste det vara
för att det skall bli av.
Anmäl er till iKi senast den 8 september.

Grillkväll på Österlen
Vi kommer den 31 augusti 17.00 hålla
grillkväll med aktiviteter. Det kommer vara
på Hammenhögs IP, Hamondavallen.
Anmäl er till kontoret senast måndagen den
28 augusti. Hjärtligt välkomna!

Hockeykväll på kontoret
Den 21 september blir det Hockeykväll på
kontoret.
DIF möter MIF och matchen börjar 19.00. Vi
bjuder på lite mat och dryck samt storbilds
TV. Välkomna från kl. 17.00.
Anmäler till kontoret senast den 18
september.

Anställningsavtal och sysselsättningsgrad
Under hösten kommer vi se över samtliga
avtal i samband med att vi kommer föra in
detta elektroniskt.
Detta för att för att bli mer effektiva och på
så sett kunna lägga mer fokus på utveckling av verksamheten. Vidare även en
egenkontroll av att allt är enligt konsten
alla regler. Viktigt och bra för samtliga.

Varma hälsningar från iKi!

