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Våren är här!
Våren är här och sommaren på gång, härligt! Vi har gått igenom en hel del sjukperioder här men nu verkar
det som om vår personal är på benen igen vilket är skönt.
Vi har precis genomgått en ISO-revision som vi fick ett väldigt gott resultat i och vi kommer arbeta vidare
med detta för att bli ännu bättre. En uppdatering kommer göras inom kort på era iPads och ni meddelas
när detta är gjort. Då kan ni kolla igenom ändringar och uppdateringar på ett enkelt och smidigt sett.
Har ni inte iPad än och inte bokat in Patrik för utbildning, gör detta snarast, tack!

Anställningsavtal
Det har skett förändringar i vårt kollektivavtal. Detta innebär att vi
måste skriva om samtliga anställningsavtal med samtlig personal.
Ändringen som gjorts och tagits fram av Kommunal och Almega,
Vårdföretagarna är att det måste framgå i alla anställningsavtal
vilken sysselsättningsgrad man har. Vid frågor ang. detta kontakta iKi.
Vi kommer därför ha öppet hus den 15, 16 och 17 maj där alla kan
komma till kontoret och skriva om sina anställningsavtal.
Samtliga MÅSTE komma.
Har ni långt till kontoret eller inte kan komma någon av dessa dagar
så kontakta iKi för att bestämma träffa hemma hos brukaren.

iPads

Semesterledighet

Lönebesked

Vi har tyvärr åkt på ett lite
bakslag när det gäller att få in
tid och sjukrapporteringen i
iPadsen, företaget vi samarbetar med har inte kommit
så långt i utvecklingen som vi
önskat.

Datumet för semesteransökningarna har nu gått ut
och vi håller på med att
täcka de behov som
uppstått. Vi meddelar de
som ansökt så snart detta är
klart.

Från den 1 september
kommer vi inte längre skicka
ut lönebesked på papper per
post utan endast som Elönebesked.

Detta innebär att i slutet av
detta år eller början på nästa
kommer tidsrapportering bli
aktuell.

Detta gör vi för att spara på
miljön.
Vill ni ha hjälp med hur man
sätter upp ett e-post konto så
kontakta iKi.
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