Oppsummering Høsten 2018 til Representantskapet 05.12.18

Lokalaviser i Vestfold:
August 2018
Østlands-Posten 18.08.18
Tønsbergs blad 13.08.18
Om miljøterapeuter i skolen: På lag rundt
skolen

September 2018
Tønsberg blad 11.09.18
Rusfeltet trenger oppmerksomhet.

Tønsberg blad 14.09.18
Vi må møte de pårørende og etterlatte med
omsorg, støtte og trøst, ikke fordømmelse

Oktober 2018
Tønsbergs blad 02.10.18
Sosialpedagogdagen
Lærer uten klasserom.

Intervju om utstillingen Hvis Klær kunne
fortelle
Gjengangeren 30.11.18
Leserbrev fra en skoleklasse som var på
utstillingen

Desember 2018
Tønsbergs blad 03.12.18
Trusler på jobben – en hverdagslig sak?
Sandefjords blad 04.12.18
Ingen satsing på barnevern
Gjengangeren
Hold barnetrygden utenfor beregning av
sosialhjelp
Tønsbergs blad nett 18.12.18, papir 29.12.18
Takk for at du bryr deg

Sandefjord blad 31.10.18
Fra rehabilitering til oppbevaring

November 2018
Tønsbergs blad 08.11.18
Sosial nød er ikke butikk
Tønsbergs blad 14.11.18
Det finnes ikke usynlige barn, bare voksne
som ikke kan se.
Tønsbergs blad 18.11.18
Intervju i forbindelse med demonstrasjon mot
endring i abortloven
Reportasje 21.11.18:
Barnevernet iverksetter undersøkelser etter
utstilling
Kronikk, samfunnsredaktør i Tønsbergs blad
Østlands-Posten 22.11.18
Reportasje om utstillingen
Gjengangeren 27.11.18

NRK, lokalsending
05.september intervju med leder for
profesjonsutvalget på Vestfoldsendingen
om Retten til ettervern for barnevernsbarn
12.november intervju med fylkesleder om
Utstillingen Hvis klær kunne fortelle.
19.november intervju på
Vestfoldsendingen om tilbakemeldingene
barna gir etter å ha sett utstillingen Hvis
Klær kunne fortelle
Sosial medier:
Vår facebookside har 456 følger. Vi er i
tillegg Snapchat konto, Instagram og
Twitter.
FO Vestfold har etablert en egen SoMegjeng, bestående av styremedlemmer og
tillitsvalgte med spesiell interesse for dette.

Hovedfokus denne høsten har vært Vold mot barn og barnevernets arbeid. Vi hadde en tre
uker lang kampanjeperiode hvor vi viste utstillingen Hvis Klær kunne fortelle på Tønsberg,
Larvik og Horten bibliotek. Dette ble gjort i samarbeid med kommunene, Voksne for barn,
IOGT, Redd Barna og Krisesenteret. Rapport kommer

Politisk arbeid








Høsten startet med deltakelse på Arendalsuka, med politisk skolering og synliggjøring
av FO og sosialarbeidere.
Leserinnlegget Ingen penger- ingen behandling og aktivt politisk påvirknignsarbeid,
ført til et nytt lovforslag, hvor ungdom fritas for egenandel i PUT og BUPA. Forslaget
er nå på høring.
Vi har sendt et nytt forslag til HOD, hvor vi ber om endring i refusjonsordningen for
somatiske sykehus. Slik at våre profesjoners arbeid gir sykehuset rett til refusjon.
Fylkesavdelingen har møtt Tønsberg arbeiderpartiet, og snakket om
barneverntjenesten. AP tok etter møtet direkte kontakt med barnevern og fikk deres
innspill på hvilke politiske prioritering som bør gjøres
FO deltok på SVs folkemøte med appell om oppsøkende sosialt arbeid.

LO aktivitet






FO Vestfolds deltok på LOs regionkonferanse med leder og fylkessekretær
1 representant i LOs ungdomsutvalg
1 representant i familie og likestillingspolitiske utvalg
o Sammen har vi planlagt og vist utstillingen «Hvis klær kunne fortelle», og i
forbindelse med det Dugnad mot vold mot barn.
En representant i LOs regionsråd.

Medlemsoppfølging:




19 enkeltmedlemmer har fått bistand fra fylkesavdlingskontoret, i tillegg kommer
rådgivning/støttesamtaler som ikke har krevd ytterligere oppfølging.
fylkessekretær har bistått lokale tillitsvalgte i møter, og med råd og veiledning i
enkeltsaker
fylkessekretær har bistått tillitsvalgte i lokale forhandlinger

I tillegg kommer klubbmøter, lunsjer, styremøter, rep.skapsmøter, skoleringssamlingere,
styresamling fagkafeer, sentrale og regionale samlinger, samarbeidsmøter, kurs og
konferanser

