2. marts 2018

Nyhedsbrev 3-2018
Kære alle sammen.

Nyt kursus i SBH
Som vi allerede tidligere har annonceret via mails, er vi nu i udbud med vores kursus:
Sikker adfærd, konfliktnedtrappende pædagogik og konflikthåndtering.
Når vi vælger at nævne det i nyhedsbrevet, er det fordi, vi er glade for, at det er lykkedes os at
udbyde et godt kursus, og fordi vi er interesserede i at fastholde opmærksomheden. I må derfor
meget gerne være opmærksomme på, at de udbudte kurser sagtens kan købes som rekvirerede
kurser - også kaldet arbejdspladskurser. Hvis I har det behov, kræver det blot, at I kontakter
SBHs sekretariat, som vil gå i gang med at organisere det. Det kan sagtens tænkes, at der er
boformer, der har 20 eller flere medarbejdere, som de gerne vil have på kursus. I forhold til vores nuværende udbud håber vi at kunne dække § 110 feltet, fordi det er vores primære interesse, men kurset kan sagtens henvende sig til alle øvrige boformstyper.

ASI Forsorg
Vi kan oplyse, at der en jævn tilgang til brugen af ASI Forsorg. Hvis der er boformer, der ønsker
at høre mere og evt. få et oplæg om, hvad ASI Forsorg drejer sig om, og hvad perspektiverne
er, kan man til enhver tid henvende sig i sekretariatet og lave en aftale.
Jeg kan oplyse, at Østervangs og Tre Eges ASI-forsorgs data indgår meget aktivt i den masterplan for hjemløshed, kommunen er ved at formulere.

Repræsentantskabsmødet i marts
I forhold til repræsentantskabsmødet er der 85 tilmeldte, og vi ser frem til et rigtigt godt repræsentantskabsmøde.
Det var alt for denne gang – vi ses i Vejle!

På bestyrelsens vegne

Jakob May
Formand

Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

