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Nr. 04          Uge 10                               02. Marts 2020 

 

SE – gør en forskel for din jonsøgning 
 
Til alle Senior Erhverv medlemmer 
 
1. Coronavirus – møder i SE regi 

2. Åbent hus uge 17 

3. Nyt website – for seniorarbejde – SeniorBørsen 

4. Mere om valg til SE-DK Fællesbestyrelsen – ændring kandidatliste 

5. SE-DK kurser/aktiviteter marts - maj 
 

 

1. Coronavirus – møder i SE regi 

Der er en del omtale om spredning af coronavirus. Lokalnetværket har gennem deres 

cvr.nr. registrering fået tilsendt info fra Sundhedsstyrelsen via kommunen. Hermed en par 

linjer vedr. møder – såvel intern og ekstern – i Senior Erhverv regi. 

Allerførst bør det nævnes at få personer i Danmark er smittet og sundhedsmyndigheder 

konsekvent opsporer personer, som har været i kontakt med smittede og derfor kan udgør 

en risiko for sig selv om deres omgivelser. Den strategi og evt. karantæne ser ud til at 

begrænse spredningen. 

Derfor kan alle normale aktiviteter – også i Senior Erhverv regi – fortsætte. I Senior 

Erhverv kan vi roligt deltage i lokale møder og afvikle eks. virksomhedsbesøg. 

Som Sundhedsstyrelsen beskriver bør den sunde fornuft råde os. Og dvs. at almindelige 

hygiejneregler bør anvendes - som altid. Herunder regler for, og måske især håndhygiejne. 

Det kan tilrådes at lokalkontoret har en flaske håndsprit stående i møderummene hhv. på 

toiletter. Håndsprit erstatter dog ikke håndafvaskning. Især ikke ved forkølelse ol. 

Råd, vejledning og anvisninger fra myndigheder bør følges. Hvis virus situationen ændrer 

sig i landet, vil yderligere info blive stillet til rådighed. Følgende link giver korte og gode råd 

om coronavirus: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-

sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar  
 

2. Åbent hus uge 17 
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Husk at oplyse landskoordinator om jeres kommende åbent hus arrangement. 
 

3. Nyt muligt website – for seniorarbejde – SeniorBørsen 

En mulig ny platform for matchning af arbejde til seniorer ønsker at gennemføre en 

analyse. Grundideen til platformen går kort ud på, at matche seniorer med små lokal jobs 

i seniorens nærområde. Det kan fx være at børnefamilien har travlt, men gerne vil betale 

for at få slået græs, ordnet haven, ordnet små mekaniker opgaver, læse lektier eller få 

hentet børn fra institution. 

Ved at så mange som muligt deltager i analysen om bla. at anvende en platform til 

jobformidling og ønske om at finde småjobs vha. en sådan website, kan iværksætter bag 

platformen vurdere holdbarheden i ideen. Platformen er pt. ikke aktivt vist på internettet. 

Det er alene ideen og seniorers ønsker der spørges ind til. 

Linket til spørgeskema er: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBkfpo-

uh_i038J2e-oPwaT8SzSs9OivWxc2YfeFgCVIQ1UQ/viewform?usp=sf_link  
 

4. Mere om valg til SE-DK Fællesbestyrelsen – ændring kandidatliste 

Da en kandidat ifm. valghandlingen på ERFA1 for region Nord har trukket sig, er 

kandidatlisten ændret – se dertil mappen på SE-DK filbibliotek. 

Har du spørgsmål til ovenstående, valget, deltagelse i ERFA1 mødet eller andet, er det 

aftalt med STAR, at du kan rette henvendelse til landskoordinator. 
 

5. SE-DK kurser/aktiviteter marts - maj 

Kursus- og aktivitetskalender og tilmeldingsoversigt for første halvår haves på lokal-

netværkets kontor. 

SE-DK kurser/aktiviteter understøtter dig i at være aktivt medlem = en særdeles god måde 

at komme tilbage til arbejdsmarked på. 

Marts byder på kurser i Pressekontakt (uge 10 og er en forløber til åbent hus 

arrangementer i uge 17 – tilmeldingsskema er udsendt), Intro kurser (uge 12). Og så er 

årets vigtigste kursus planlagt at finde sted i uge 13: det er 2-dages Medlemsservice 

kursus i Svendborg, hvor bl.a. hvervning, modtagelse og aktivering af nye medlemmer står 

på programmet. Derudover afholdes ERFA1 møder i uge 11. 

April måned byder på workshops i SE´s internetsider (joomla kurser) i uge 14, VS Struktur 

1-dags kurser i uge 16. 

Introduktionsmøder for nye formænd finder sted i uge 18 (dvs. i forlængelse af i februar-

marts afholdte generalforsamlinger). 

Maj måned byder på følgende kursusmuligheder: uge 19 MS 1-dags, 2-dages 

netværksledelses kursus (NVL), og i uge 22 Intro kurser 6 steder rundt om i landet. 

Tilmeldingsmaterialer til kurserne er sendt / sendes til det lokale netværkskontor. 
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- Alt tilmelding til kurser og aktiviteter foregår via jeres lokale kursusansvarlige / kontor 

(og altid på fast tilmeldingsskema, som sendes til landskoordinator fra kontoret). 

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 

 


