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TR-stormøde den 7. juni 2021
Kl. 9.00 – 16.00

Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden og tidsplan:

08.30 – 09.00 Ankomst – kaffe og rundstykker

09.00 – 09.15 Velkomst og nyt fra Kredsen v/Kredsformand Peter Kristensen

09.15 – 10.00 Oplæg om de generelle aftaler OK21 v/Jens Finn Christensen, 
forhandlingschef SLC

Som en del af OK21 blev der aftalt forbedringer vedr. seniorer, 
arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og forskellige ansættelsesformer 
vedr. fuldtid, deltid, timelønnede og tidsbegrænset ansættelser. Jens 
Finn Christensen vil fortælle om resultaterne, samt baggrunden og 
forventningerne til resultaterne

Link til OK-21 aftaler: https://sl.dk/ok21

10.00 – 10.15 Pause med kaffe/kage

10.15 – 12.00 Oplæg v/ Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand

En del af OK21 omhandler det psykiske arbejdsmiljø og 
senior/seniorpolitik. Marie Sonne vil give et oplæg med bud på, 
hvordan Socialpædagogerne tænker, at arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø og seniorpolitik kan omsættes i praksis med 
udgangspunkt i ”Den gode arbejdsplads” og hvordan resten af 

https://sl.dk/ok21


personalet inddrages i disse processer. 

Link til Den gode arbejdsplads: 

https://sl.dk/om-os/udgivelser/arbejdsplads-og-arbejdsmiljoe/den-
gode-arbejdsplads

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 15.00 Foredrag v/Storm Steensgaard

Storm Stensgaard har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til 
stress som livsvilkår, der har hjulpet mange mennesker, såvel 
foredragstilhørere som klienter 

Med en humoristisk tilgang tager Storm afsæt i sin 
stressvidenskabelige baggrund, og ser på hvad brok egentlig er, 
hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og 
arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores 
trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

Hans eget koncept, Stressnavigation, er videnskabeligt funderet og 
erfaringsmæssigt afprøvet med succes

Storm Stensgaard er forfatter til flere bøger heraf bogen ”BROK – 
om at håndtere dårlige ting på en god måde”  

15.00 - Opsamling og afrunding af dagens program 

Afsluttende med eftermiddagskaffe

Deltagere er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som er 
medlem af Socialpædagogerne

Der er frikøb, forplejning og kørselsgodtgørelse til TR.

Der er forplejning og kørselsgodtgørelse til AMR samt til TR på private arbejdssteder.

Der er forplejning til lederne.

Husk tilmelding til nordjylland@sl.dk
Senest den 31. maj med oplysning af fødselsdato og navn

Venlig hilsen

René Zimmer
Faglig sekretær
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