2019-02-08

Information till medarbetare i Regionens
hus Skövde, vecka 6
Aktuellt
Ergonom på plats Ergonomer från Hälsan och Arbetslivet kommer att finnas på plats i huset på
nedanstående tider:
18/2
1/3
13/3
22/3

13:00-15:30
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00

Om du vill komma i kontakt med ergonomerna meddela receptionen som har en lista där du kan
lämnar namn och nummer så att de kan nå er.
Studiebesök Torsdag 14 februari kommer ”Aktiva seniorer” på studiebesök under eftermiddagen.
Filminspelning Vi kommer att spela in en ny 360 graders film den 15/2. Syftet är att kunna visa filmen
vid studiebesök för att minska besök på våningsplanen.
Utrymningsövning Vi påminner om utrymningsövning 13/2 kl 10.00.
Påminner om HLR utbildning Arbetsplatsservice erbjuder möjlighet till utbildning i Hjärtlungräddning för samtliga medarbetare i Regionens hus Skövde där deltagaren lär sig att självständigt
agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Max 12 personer per tillfälle.
Anmäl sker via Regionkalendern
Pulsmöten uppföljning Vi startar upp pulsmöten för att fånga synpunkter och frågor. Första tillfället
är den måndagen 18 februari 08.00-08.30 i lokal Mösseberg på entréplan. Ingen föranmälning.
Pulsmöten kommer att vara varannan vecka måndagar 08.00-08.30 under våren.
Aktiviteter
Workshop kompetensutveckling och trivselaktiviteter Som vi informerade om i förra veckans
nyhetsbrev bjuder vi den 25/ kl.13-15 in till en workshop i syfte att fånga behov av gemensam
kompetensutveckling kring nya arbetssätt, men också för att fånga ideér för hur vi kan samverka i
vardagen för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och hur vi tillsammans skapar trivsel i vårt nya
gemensamma hus. Hoppas du vill vara med och bidra med dina tankar och idéer!
Anmälan till workshopen sker senast 20/2 via Regionkalendern

Verkstad i OneNote Lär dig skapa, flytta och komma igång med anteckningar. En verkstad genomförs
tisdagen den 19 februari på förmiddagen 9.30-11.30 och en på eftermiddagen 13.00-15.00 i rum 419.
Verkstaden genomförs av den digitala supporten i Regionens hus Skövde. Anmäl dig via
regionkalendern.
Verkstad OneNote 19-02-19 klockan 9.30-11.30
Verkstad OneNote 19-02-19 klockan 13.00-15.00
Konsten i Regionens hus Skövde Västfastigheters konsenhet berättar om konsten för medarbetare i
huset vid två tillfällen
26/2 kl.15:30-16:30 Anmälan Regionkalendern
14/3 kl.15:30-16:30 Anmälan Regionkalendern
Tidigare veckobrev publiceras på medarbetarsidan www.vgregion.se/rh-skovde
Vänd dig till serviceteamet om du har frågor eller synpunkter.
serviceteam.rhs.regionservice@vgregion.se
Servicepersonalen kan svara på och lösa det mesta. Frågor de inte kan lösa slussar de vidare.
Med vänlig hälsning
Anders Lundberg, Servicechef och Lillemor Harnell, Husansvarig

