Fra uddannelsesleder til fleksjobber
e
Foredrag med Chanett Babette Simonsen.
Sygeplejerske, cand.cur med speciale i psykiatri,
PD i voksnes læreprocesser og kognitiv behandler.

”Når arbejdslivet går i kludder – om at finde fodfæste som klient.
Min historie fra uddannelsesleder til fleksjobber”

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 15.30
-få kaffen skænket op inden foredraget går i gang - til ca. 17.30
Jeg var en af de usårlige... troede jeg. Lige indtil den dag, jeg for fjerde gang på 3 år, var udsat for en

fysisk trussel på mit arbejde. Jeg fik det rigtig dårligt i en længere periode, men fik organiseret livet om,
og forsatte lystigt på anden faglig vis, nemlig med undervisning, vejledning og
uddannelsesplanlægning.
Igen troede jeg, at jeg var en af de usårlige. Jeg blev arrogant og gnaven, når vi for
117. gang talte om psykisk arbejdsmiljø og sygemeldinger på mit job. For jeg kunne jo ikke blive syg af stress. Men det kunne jeg så... Også ganske alvorligt endda.
Det kostede mig 2,5 år af mit liv, dels at få rettet mine ambitioner og måde at være
i verden på til, så jeg på realistisk vis havde ressourcer nok til at leve, efter klokken
16. Dels måtte jeg lære at jeg ikke var den jeg troede jeg var. Så jeg måtte først helt
ned at bide i græsset, for derefter at sparke dørene helt ind, til det menneske jeg
(også) var, bag den succesfulde facade.
Uddrag af Chanetts historie.

Sted: Café Jydepotten, Borgergade 38, 7200 Grindsted
Billetter: LAFS medlem = 25,- kr. / ikke medlem = 50,-

kr. Sidste mulighed for køb er mandag den 18 marts kl.
12.00.
Købte billetter refunderes ikke med mindre foredraget
aflyses eller hvis billetterne er udsolgte.
Der vil være mulighed for at nyde en tår kaffe og en småkage i pausen.
Foredraget er for alle der finder emnet interessant.

Med venlig hilsen
LAFS Grindsted
(landsforeningen af fleks- og skånejobbere)

Betaling:

Betaling via MobilePay til ”Lands-

foreningen af Fleks og Skån” (78153).
Mrk. venligst foredrag og antal,
f.eks. ”foredrag 2 stk.”
Din billet er kvittering fra MobilePay.

i samarbejde
med Café Jydepotten

