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1. SE deltager regelmæssigt i Metal A-kassens Temadage
Gennem 2017 og også i år har nogle lokale SE netværk deltaget i Metal A-kassens
Temadage for ledige 50 plussere. Især 50 plusser med behov for sporskifte kan have gavn
at stifte kendskab med de aktive SE lokalnetværk.
I september måned gennemføres 2 Temadage: d. 6/9 i København og d. 20/9 i Aarhus.
2. Åbent hus uge 39
Husk at informere Landskoordinator om dato for jeres Åbent hus, så snart det er fastsat.
Jobindex bliver orienteret af landskoordinator og det kræver rettidig information.
3. HR messe: SE deltager
Også i år deltager Senior Erhverv i den årlige HR messe (3. + 4. oktober) i Øksnehallen i
København. Messen er den største af sin art i Norden og henvender sig til alle med HR
ansvar hhv. opgaver. Messen har et tæt pakket specialprogram om tidens særlige HR
emner. Derudover huser messen virksomheder og organisationer som vil markedsføre
services og ydelser til HR folk og afdelinger.
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4. Supplerende dagpenge regler ændres fra d. 1/10-2018
Regler for supplerende dagpenge ændres fra d. 1/10-2018 – det er derfor godt at holde dig
orienteret om betydning af ændringen for dine dagpenge og muligheder for din jobsøgning
– spørg din sagsbehandler til råds i a-kassen.
En mulighed er, at det lokale SE netværk inviterer en repræsentant for en a-kasse, for at
fortælle om konsekvenserne af både denne regelændring og give en opdatering på andre /
nylige regelændringer.
5. Flere ældre bliver i jobbet
”Flere ældre bliver i jobbet og udskyder folkepensionen” skrev DR.dk – læs mere herom via
linket her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/flere-aeldre-bliver-i-jobbet-og-udskyderfolkepensionen
6. Overkvalificeret? – her følger 3 gode råd
På nyledige.dk er der et opslag om ” 3 gode råd: Er du overkvalificeret?” – se linket til
artiklen her: https://nyledige.dk/blog/3-gode-raad-er-duoverkvalificeret/?utm_source=ugebrevforledige.dk&utm_campaign=c483a279b5UBFL_224&utm_medium=email&utm_term=0_d32b16b007-c483a279b5-341782661
7. Kurser fra og med september 2018
I uge 36 gennemføres ERFA3 møderne.
Uge 37 afholdes 2-dages Virksomhedskursus i Svendborg – tilmeldingsmateriale er
udsendt.
Og i uge 38 (d. 17/9 = rettet) er der planlagt Kontorvagtsdag – kontoret har modtaget
tilmeldingsmaterialer.
Uge 39 er der Åbent hus rundt om i lokalnetværkene.
Uge 41 gennemføres NVL 2-dages kursus (Netværksledelse) i Svendborg.
Og uge 43 er der planlagt afholdelse af Intro kurser.
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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