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Foråret nydes og samtidigt indbydes der lokal SE aktivitet
Til alle Senior Erhverv medlemmer
1. Ledigt eller jobsøgende – mange bolde i luften
2. Svagt stigende ledighed 60-64 årige
3. Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2019
4. Den generelle arbejdsløshed fortsætter med at falde
5. Tydeliggørelse af SATS pulje finansiering for Senior Erhverv
6. SE-DK kurser/aktiviteter mart-april

1. Ledigt eller jobsøgende – mange bolde i luften
Om man er ledigt, afgøres af en statusmelding du afgav på Jobnet.dk. Om man er
jobsøgende afgøres af din tilgang at angribe situationen – dit medlemskab af SE betyder
formentligt, at du har valgt en aktiv tilgang; at være jobsøgende. Som mange oplever det,
kræver jobsøgning at have flere bolde i luften – her er et link til en interessant beskrivelse
af ”at have mange bolde i luften”. Artiklens afslutning er dog ikke til at misforstå – Gør én
ting ad gangen og gør det færdigt: https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/mangebolde-i-luften-er-kvinder-bedre-til-multitaske-end-maend
2. Svagt stigende ledighed for 60-64 årige
Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse er der tale om lille stigning i ledigheden for
de 60-64 årige. Det er nu på 3,9 %, hvorimod ledigheden for alle aldersgrupper nu er på
3,6%. Ændringen skyldes bl.a. tilgang af flere 60-64 årige i arbejdsstyrken. Se link her for
mere udførlig info: https://dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27519
3. Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2019
Der er udkommet ny landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2019.
STAR (Styrelse af Arbejdsmarked og Rekruttering) opdaterer listen periodisk. Listen er
tilgængeligt via klik på linket her:
https://star.dk/media/9772/positivlisten_01032019.pdf?utm_source=ugebrevforledige.dk&
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utm_campaign=748d25d7d6-UBFL_251&utm_medium=email&utm_term=0_d32b16b007748d25d7d6-341782661
4. Den generelle arbejdsløshed fortsætter med at falde
Arbejdsløsheden faldt fra december 2018 til januar 2019 med 1.300 personer. Gruppen af
50-59 årige oplevede at fald på 1,7 % i ledigheden i samme periode. Gruppen af 60-64
årige er beskrevet i et afsnit ovenover. Mere talmateriale hhv. fordybelse kan opnås ved at
klikke på følgende link (hvor også arbejdsløshedsbegreber bliver belyst):
https://fho.dk/blog/2019/02/28/arbejdsloesheden-fortsaetter-med-at-falde2/?utm_source=ugebrevforledige.dk&utm_campaign=748d25d7d6UBFL_251&utm_medium=email&utm_term=0_d32b16b007-748d25d7d6-341782661
5. Tydeliggørelse af SATS pulje finansiering af SE
En gang i mellem dukker der spørgsmål op omkring SE´s finansiering fremover og i
særdeleshed ifm. mulig nedlæggelse af SATS puljen efter folketingsvalget.
SE er sikret SATS pulje finansiering til og med juni 2022 – det blev vedtaget af SATS pulje
forligspartierne i november 2018. Dermed er økonomien for seniornetværkene på plads i
den nævnte periode.
6. SE-DK kurser/aktiviteter marts - april
I uge 12 bliver der afholdt Medlemsservice kursus (2-dage i Svendborg) og i uge 13
afholdes 3 Intro kurser (regionsvis).
Uge 14 er det tid til afholdelse af Joomla workshops (kursus internetsider) og uge 15
gennemføres 1-dags Virksomheds Struktur kurser.
Uge 17 afholdes Åbent hus arrangementer rundt om i lokalnetværkene.
Kursustilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor.
- Alt tilmelding til kurserne foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor (og altid på
fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator).
Læs mere om kursusindhold i SE´s kursusbeskrivelse, som haves på det lokale kontor og
tag gerne en snak om kurserne med den lokale kursusansvarlige.
Venlig hilsen
Bert van Malkenhorst,
se-koordinator@mail.dk
Tlf. 3023 2929
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