
 

 

 NYT FRA KONTORET  

18. februar 2022 
Hej Alle sammen 
 
Vi står på vippen til en ny weekend og en blæsende en af slagsen. Sådan er der nok også 
mange af jer ude på arbejdspladserne der har det. Altså blæsende, mange af jer har været 
blæst omkuld af Corona og andre sygdomme, mens andre heroisk har knoglet på for at få 
tingene til at hænge sammen på arbejdspladserne. I kan alle være stolte af jeres indsats OG så 
håber vi at det snart er ved at være slut for denne gang.  
 
Her på kontoret kan vi selvfølgelig også blive ramt og når det sker, har vi en plan for hvordan 
det håndteres. Kan vi ikke selv bemande telefonen, så bliver den stillet om til en af de andre 
BUPL afdelinger, som vi har et tæt samarbejde med.  
 
Indenfor vores område har vi mange forskellige arbejdspladser og med det også mange 
forskellige overenskomster. Her på Bornholm er det ofte de samme 5 overenskomster der går 
igen. En af dem er PFF, som er en overenskomst vi har sammen med SL og her var vi den. 1. 
februar ude på en af PFF arbejdspladserne i forbindelse med nyvalg til TR posten. Det er altid 
en stor dag når der vælges en TR – Så endnu engang tillykke herfra. Vi ser frem til 
samarbejdet. 
 
I forbindelse med valget havde jeg mulighed for at se en arbejdsplads indefra og det er altid 
superlærerigt at komme ud og hilse på jer og se jeres arbejdspladser. Siden sidste nyhedsbrev 
har det faktisk lykkedes mig at være forbi 4 arbejdspladser og der er aftaler for flere i den 
kommende periode. – Det glæder jeg mig usigeligt meget til. Det er en god måde både at hilse 
på medlemmerne og samtidig få et indblik i jeres arbejdsforhold derude. 
 
I tirsdags var BUPL Bornholm medarrangør af en Videndag omkring praktikken for de 
studerende, vejledere, pædagogisk dagligledere og alle andre med interesse for 
pædagoguddannelsen. Vi havde sammen med KP (pædagoguddannelsen) og SL arrangeret en 
dag over temaet Medbestemmelse og Selvbestemmelse. Sagt med mest mulig beskedenhed, 
så havde vi ca 80 personer som havde mulighed for at deltage, en fantastisk dag med oplæg, 
musisk indslag af 2.B fra Søndermarksskolen og workshops.  
Havde i ikke selv mulighed for at deltage, så vil jeg anbefale at i snakker med de studerende 
eller vejleder som deltog og så er det blot at melde sig til næste gang vi afholder en Videndag 
eller andre arrangementer derude. 
 
I den forgangne periode har vi også haft de fleste af vores TR og AMR i vores lokaler i Rønne. 
Her sidst havde vi besøg ”ovrefra” af Naja og Mia som underviste TR’erne i brugen af videoklip 
som kommunikationsredskab og blot før i overfalder dem og efterspørger eksempler, så er vi 
altså ikke færdige endnu. Der kommer en omgang to og så håber vi at nogle af dem vil begynde 



at bruge det fremadrettet. Det er som sagt i sin spæde begyndelse, men det bliver spændende 
at følge fremad. Vi på Bornholm er sammen med en kommune på Sjælland i gang som de 
første og det er noget der bliver lagt mærke til.  
Vi har ligeledes haft besøg af Bitten fra BUPL’s forretningsudvalg og Per som er 
arbejdsmiljøkonsulent i BUPL. De havde fået til opgave at udfordre os lidt, således at vi hele 
tiden bliver bedre i vores TR og AMR arbejde og det var de GODE til. 
 
Som i forhåbentlig kan høre, så er vi på lige for med jer hele tiden i gang med at gøre noget for 

nogen, til fordel for nogen 😊 

 
Og mens vi er med det at gøre noget med nogen til fordel for nogen, så vil jeg gøre 
opmærksom på at den 7. marts er muligt at komme gratis i biografen og se den nye Batman film 
– se her https://www.facebook.com/BUPLBornholm 
 
 
Og i den 3. marts har FH et Fyraftensmøde for tillidsvalgte ”Bekendtgørelse om psykisk 
arbejdsmiljø”. Her kan de af jer som er TR eller AMR deltage. 
 
Begge disse arrangementer vil der komme opslag om på vores hjemmeside, men indtil da er i 
som altid velkommen at kontakte os på kontoret for mere info. 
 
 
Her til sidst vil jeg minde om vores fantastiske tilbud om gratis coaching, til BUPL Bornholms 
medlemmer. Dette kan i læse mere om her HER. 
 
OOOOG SÅ lige en alder sidste ting – Vinterferien nærmer sig og i den forbindelse vil der være 
lukket for fremmøde på kontoret, medmindre andet er aftalt. Telefonen vil som vi ”plejer”, være 
åben i tidsrummet 9-12. Men bare rolig, i næste uge har vi åbent som normalt. 
 
 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god weekend       

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen 

     Formand for BUPL Bornholm 

 

https://www.facebook.com/BUPLBornholm
https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/om-bupl-bornholm/gratis-coaching/

