Velkommen til ny fylkesavdeling

FO Vestfold og FO Telemark har blitt

FO Vestfold og Telemark.
Mye skjer denne våren. Her er noen høydepunkter:
Sosialarbeiderdagen
Utdeling av sosialarbeiderprisen i FO Vestfold og Telemark
Gratis kino i Skien
FOrum for Sosialfag i Tønsberg
Kafetreff for seniormedlemmer på herredshuset i Stokke.
Stiftelsesårsmøte
Middag og prat for plasstillitsvalgt i barnevernstjenestene
Samling i tillitsvalgtnettverket for FO Vestfold og Telemark.
Mer finner du på vår hjemmeside og på facebook

Systemsprengeren
Velkommen til gratis kino
onsdag 5.februar kl. 17.30
på Odeon kino i Skien
Her kan du lese

FOrum for sosialfag

mer Facebook og fo.no

er interessert i sosialfag .

Arena for faglig diskusjon
og utvikling for FO
medlemmer og alle som
Tid: Siste onsdag i

måneden 18.00-20.00
På Tønsberg og Færder
bibliotek. Åpent for alle.
Her kan du lese
mer facebook og fo.no

Sosialarbeiderdagen

Det som før var FO Vestfolds

Onsdag 18.mars planlegger vi å
feire alle sosialarbeidere i FO
Vestfold og Telemark. Hold av

sosialarbeiderpris, er
nå Sosialarbeiderprisen i FO Vestfold
og Telemark. Fristen for å nominere

dagen, det kommer informasjon
både på facebook og på
vår hjemmeside.

Sosialarbeiderprisen

kandiater til Sosialarbeiderprisen er
01.mars 2020. Her kan du lese mer
fo.no.
I 2019 mottok vernepleier Anne
Bjørnstad prisen for sitt langvarige arbeid
for mennesker med utviklingshemming,
enslige mindreårige flyktninger og viktig
nærmiljøarbeid.

Stiftelsesårsmøte er
25.mars.

Kafetreff for seniormedlemmer
på herredshuset i Stokke.

Her finner du alt du trenger å
vite

Første onsdag i månden kl.13.00-15.00
er alle FO medlemmer som kan huske
månelandinga hjertlig velkommen til
kafetreff.
Her finner du alt om senioraktiviteter

Middag, prat og
nettverksbygging for
plasstillitsvalgte i
barnevernstjenestene,
4.februar.

Samling i FO Vestfold og
Telemarks tillitsvalgtnettverket
3. mars
Mer info finner du her

Mer info finner du her

Det var mange høydepunkter i FO Telemark og FO Vestfold i 2019.
Her er to viktige:

Vi vant 2
Vi vant 1
Miljøteraputene i Skiensskolene ble
foreslått fjernet fra budsjettene.
Miljøterapeuter, Skiensfolk og FO
aksjonerte, og vant!

Vårens streik i sykehusene har
endt med seier for de ansatte.
Grensa på 20 prosent stilling for
opptjening av pensjon fjernes.

