
 

 

 NYT FRA KONTORET  

21. januar 2022 
 
Hej alle sammen 
 
Weekenden nærmer sig oven på endnu en uge der har været præget af Corona – det har den 
været her på kontoret og det har den i den grad været ude i institutionerne.  
 
Der har været høj smitte og det påvirker hverdagen. Der er stor forskel på det vi hører udefra i 
forhold til Corona smitte. Nogle steder er der næsten ingen, mens andre institutioner er stærkt 
udfordret. Nogle steder kan forældrene holde deres børn hjemme og gør det uden, at det er 
italesat. Andre steder dukker alle op. Det er en svær tid at navigere i, men i udføre en fantastisk 
indsats til trods for omstændighederne. 
 
I skal huske at, kan i ikke udføre jeres arbejde på en sikkerhedsmæssig og pædagogisk 
forsvarlig måde, så skal i reagere. I disse tilfælde har i pligt til at handle og derfor kontakte jeres 
nærmeste leder, TR og forvaltningen, for at finde en løsning. 
 
Denne uge skiller sig dog ud fra mængden. Denne uge og især i dag slutter et vigtigt kapitel for 
en gruppe unge mennesker.  
I dag dimitterer årgang pube18 fra Pædagoguddannelsen på Bornholm. De er nu 
færdiguddannede som pædagoger, og det bliver fejret på Campus i dag. Det er godt nok delvist 
fysisk og delvist virtuelt, men ikke desto mindre en meget særlig dag. Meget af deres 
uddannelse har foregået i en Coronatid, med alt hvad det har medført. Det er min overbevisning 
at det uden tvivl har været hårdt, men samtidig har det rustet dem godt til den virkelighed de lige 
om lidt står i. Så tag godt imod dem.  
 
Herfra skal der lyde et kæmpestort tillykke til alle jer dimittender og vi glæder os til at møder jer 
ude på arbejdspladserne. 
 
Til jer nyuddannede pædagoger som har spørgsmål omkring medlemskab af BUPL mm. Vil jeg 
anbefale at i læser HER  og så kontakter vores dimittend hotline.  
 
 
På kontoret får vi flere og flere forespørgsler omkring Corona og hvordan det anmeldes som 
arbejdsskade. Her henviser vi til vores hjemmeside, hvor det står rigtig fint. I kan selv læse om 
det HER. 
 

https://bupl.dk/uddannelse-kurser/paedagoguddannelsen/nypaedagog/
https://bupl.dk/bupl-mener/corona-virus-svar-paa-ofte-stillede-spoergsmaal/


Men det enkle svar er at i skriver en mail med jeres fulde navn og telefonnummer til 
arbejdsskade@bupl.dk, så bliver i kontaktet. Vær obs på at der pt. kan være lidt længere svartid 
på grund af mange henvendelser.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen 

     Formand for BUPL Bornholm 
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