
 

 

 NYT FRA KONTORET  

14. januar 2022 
 
Hej alle sammen 
 
Vi er kommet ind i et år og dermed årets første nyhedsbrev herfra kontoret.  

De første par uger af det nye år har budt på lidt stilhed i forhold til rejseaktivitet. Men tiden er 

blevet godt brugt på møder med lokale samarbejdspartnere, bestyrelsen, samt møder med TR-

gruppen i dagtilbud og møder i FH regi. Meget kan heldigvis i disse tider klares over Teams, 

Zoom og lignende. Personsagsbehandling og andre typer af forhandlinger, som vi altid har 

løbende gennem året, har der ligeledes været flere af. 

En ting som ikke er forsvundet i overgangen fra det ene år til det andet, er Corona. Smitten er 

steget meget her på øen og er sammen med årstidsbestemte sygdomme, med til at øge presset 

på jeres hverdag ude på arbejdspladserne. Vi kan ikke tage Corona væk, men vi kan hele tiden 

italesætte i medierne og overfor kommunen at I knokler og at en del af jer giver udtryk for at 

være pressede mere end hvad godt er. Det har I været længe og det kan ikke fortsætte i det 

uendelige uden at det risikerer at få konsekvenser for jer. Derfor skal vi hele tiden holde gryden 

i kog og italesætte det over alt, hvor vi kan komme til det.  

Herfra skal lyde en stor anerkendelse af det arbejde i udføre og fortsæt endelig med det. En 

opfordring fra skal der også lyde til at kommunikere jævnligt med jeres TR og ledere omkring 

jeres virkelighed. Vi er i kontakt med jeres TR og sammen kan vi alle presse på for at passe 

bedst muligt på jer.  

Bestyrelsen har som sagt været samlet og er i fuld gang med at planlægge det kommende år. 

Vi håber på at Corona meget snart dør ud, så vi kan komme i gang med at afholde fysiske 

arrangementer, både sociale og faglige. Vi har flere ting i støbeskeen, som vi glæder os til at 

kunne invitere jer til og så glæder vi os til at se hvad den nye kommunalbestyrelse finder på i 

den kommende tid. Det er noget vi i spænding holder skarpt øje med. 

Det må være ordrerne for denne gang og HUSK så at passe godt på hinanden derude      God 

Weekend  

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen 
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