assHiHstent-nytt
Nu har vi lämnat sommaren bakom oss och ser fram emot en förhoppningsvis fin höst
med spännande aktiviteter. Följ oss på Facebook så missar du inte något! Här lägger
vi ut information om våra utbildningar och events men även länkar och debatter kring
sådant som är aktuellt inom assistansen just nu.

Viktig policy

Har du läst Hand i Hands policy om
kränkande särbehandling? I sådana fall
har du säkert redan full koll på vem du
ska vända dig till om du själv eller någon
annan i din grupp känner sig illa behandlad eller kränkt.
Om du ännu inte har hunnit ta del av policyn är det viktigt att göra det så snart
som möjligt. Du finner den på Hand i
Hands hemsida: www.handihand.se/dokument-om-policy/ .
Policydokument är bara användbara så
länge alla känner till att de finns och arbetar med dem. Vi rekommenderar därför att ni går igenom en policy vid varje
personalmöte.

Hur ofta pratar ni arbetsmiljö?

En god arbetsmiljö är en förutsättning
för att kunna utföra ett i längden hållbart och bra arbete. Vi jobbar mycket
med att utveckla vårt arbetsmiljöarbete,
exempelvis genom utbildningssatsningar och konkreta riskbedömningar av
varje arbetsplats.
Du som assistent kan vara med och påverka din arbetsmiljö genom att påvisa
eventuella risker och genom att lyfta frågan på varje personalmöte. Vi måste alla
vara engagerade för att komma framåt.
Om du har förslag på exempelvis föreläsare eller om något inte känns riktigt
bra, kontakta din arbetsledare eller koordinator.

Julfest

Winter is coming – och vår julfest likaså!

Årets julfest kommer att hållas på Strandhotellet i Mellbystrand den 25 november.
Anmälan görs via hemsidan senast den 18
november.
Varmt välkomna!

Kvarvarande semester

Nu när årets huvudsemester är utbetald
har våra löneadministratörer kontrollerat
hur mycket semester var och en har kvar
och om det är så att någon måste ta ut mer
innan året är över. Den här informationen
har skickats ut till samtliga arbetsledare.

Enligt semesterlagen måste alla schemalagda anställda ta ut minst fyra veckors semester under året. Ta kontakt med din arbetsledare om du känner dig osäker på hur
mycket semester du har tagit ut eller om
du vet att du inte har tagit ut tillräckligt.

Medarbetarsamtal

För några dagar sedan fick våra arbetsledare information om att börja boka in höstens medarbetarsamtal.
Medarbetarsamtalet är ett utmärkt tillfälle
för dig som anställd att få chans att påverka din arbetssituation. Alla schemalagda assistenter med minst ett års anställning ska delta i samtal med sin arbetsledare.

