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Vår och ljusare tider!
Detta händelserika år är i full gång. Våren står för dörren och dagarna blir ljusare och längre, härligt! Som ni
vet har vi nytt kontor och en hel del nya spännande projekt på gång. Innan sommaren kommer vi ha en
liten inflyttningsfest, vi återkommer med datum för detta.
Vi har tidigare uttryckt vid flera tillfällen att timlistorna kommer in väldigt sent. Senaste den 10:e varje månad
skall de vara inne. I fortsättningen kan vi inte garantera att er lön betalas ut i tid om inte timlistan är
inskickad i tid. Sprid detta till era medarbetare. Tack!

Utbildning
Nu är datumen spikade för vårens obligatoriska
utbildningsdagar och ni har att välja mellan 23/4
eller 25/4. Tiden båda dagarna är 09.00-17.00 och
platsen är vårt nya kontor på Rådmansgatan 10.

Semester
Det börjar bli dags för semesterplanering
och vi vill ha in ansökningarna senast
den 17 april.

På förmiddagarna båda dagarna (man går en dag)
börjar vi med att lyssna till Lotta Lagerholm som är
föreningskonsulent och sakkunnig på Autism och
Aspergerföreningen Skåne. Det är av yttersta vikt att
alla ni som arbetar med en autistisk brukare kommer
och även för er som i dagsläget inte gör det bör
delta då ni får kunskap som ni kan ha användning
för på andra framtida arbetsplatser.

Ansökan görs på iPaden i ”appen”
ledighetsansökan

Andra halvan av dagarna är i vår egen regi. Nästa
HLR utbildning kommer till hösten.
Anmälan görs till kontoret senast 11 april.

Utmana Patrik - inställt
Tyvärr var det för få som ”vågade”  utmana
Patrik på Ringsjö runt så detta blir inställt.

Öland - Stugan

Det kommer göras ett nytt försök under
sommaren/hösten.

Har ni inte bokat stugan så är det hög tid.
Mycket är redan uppbokat men det finns
lite kvar.

Finns där förslag, kom gärna med det till oss,
tack!

Först till kvarn gäller och fram till den 18
april kan man boka in sig.
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