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Nyhetsbrev nr. 6B/20
Høsten og lønnsoppgjøret er her. FO sentralt sender ut hyppige oppdateringer om
lønnsoppgjøret. Nyttig info også til dere hovedtillitsvalgte.
Vi har hatt klubbkonferanse i Åsgårdstrand. Mange gode debatter og mange gode innlegg.
Gode tips fra Likestilling og Diskrimineringsombudet om rapporteringsplikt, og flott info fra FO
sentralt om arbeidskonflikter. Men det beste ved klubbkonferansene er at dere som
hovedtillitsvalgte får tips og råd fra hverandre om å hvordan bygge klubben og sikre info til
medlemmene der du et hovedtillitsvalgt.
En av klubbkonferansene blir lagt til Åsgårdstrand i 2021, samme tid. Den andre vil legge til
Fredrikstad 2 dager senere.
Merk av tiden allerede og husk, dere kan sende tre fra hver klubb.
Det er også sendt ut info om valg av årets tillitsvalgt. Vi inviterer alle medlemmer til å delta og
det vil bli sendt ut medlemsbrev i Viken om dette. Vi ønsker at navn på kandidater med
begrunnelse sendes på epost til post@viken.fo.no
Profesjonsutvalgene har startet sitt arbeide og det er allerede lagt ut info om Høstkonferanse
14. oktober. Fagdag 5. november og webinar i uke 43. Både høstkonferansen og fagdagen
vil bli arrangert både fysisk og streamet direkte. Webinaret vil være tilgjengelig en hel uke.
Følg med på FO Vikens facebookside samt instagram.
Mye av arbeidet resten av 2020 blir digitalt. Smittesituasjonen i Viken tilsier ikke at vi møtes
fysisk. Vi har prioritert Arbeidslivskurs og Klubbkonferanse.
Representantskapet som var planlagt over to dager i Fredrikstad i oktober avlyses. Vi
avholder representantskapet i desember heldigitalt.
Sist, men ikke minst. 2 oktober er sosialpedagogdagen. Det spilles inn gratulasjoner som vil
bli sendt ut. Send gjerne ut en kake, en fruktkurv og annet for å vise at vi setter pris på våre
vernepleiere og barnevernspedagoger der de er. Logo på kake er viktig. Ta bilde ved
overlevering og legg dette ut på Facebook sidene til klubben og til oss.
Med vennlig hilsen Ingunn, David og Gry
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