
 

 

 NYT FRA KONTORET  

25. februar 2022 
Hej alle sammen 
 
Efter en uge hvor vi har været udfordret på IT området, med Corona og heldigvis en masse 
spændende møder, ser vi på kontoret frem imod den kommende vinterferie og det er vi ikke i 
tvivl om at de fleste af jer ude på arbejdspladserne ligeledes gør. 
 
Tirsdag var jeg sammen med resten af vores venner i FH Bornholm, til møde med Enhedslisten, 
som en opfølgning på kommunalvalget. Jeg vil se frem til dialog med flere af partierne på den 
måde. I FH regi taler vi på vegne af en større gruppe af medlemmer end kun vores egen, men 
der er mange lighedspunkter. Noget af det der blev drøftet var de ansattes trivsel i BRK, 
problemstillingerne med rekruttering og fastholdelse af de ansatte og ikke mindst den i manges 
øjne meget vage lønudvikling i kommunen. Og det kan mange af jer sikker også nikke 
genkendende til. 
 
Onsdag stod den på fællesmøde, BUPL Bornholms bestyrelse og vores lokale leder bestyrelse. 
Her havde vi fint besøg af Eva Munck Immertreu som er formand for BUPLs lederforening på 
landsplan og hun havde følgeskab af Lars Søgaard Jensen som sidder i BUPLs 
forretningsudvalg. Det var et rigtig godt møde hvor vi fik snakket om hvilke udfordringer vi har 
lokalt, hvordan de desværre ligner dem på landsplan og så fik vi ikke mindst snakket omkring 
de opgaver der blev vedtaget på sidste kongres og drøftet hvordan vi kan arbejde med dem 
lokalt. Jeg syntes vi havde et rigtig godt møde og ser frem til at holde flere møder med vores 
lokale lederbestyrelse. Det er godt at få styrket samarbejdet til fordel for alle vores medlemmer. 
 
Onsdag sluttede med et møde i byrådssalen omkring arbejdet med Fælles Folkeskole 
Bornholm. Her blev jeg rigtig inspireret af mødet med de unge fra Paradisbakkeskolens 
Rettighedsgruppe. Fantastisk med unge som vil være med til at tage ansvar og udfordre det 
etapelerede (de voksne), bruge deres rettigheder til at være med på at sætte deres præg på 
hvordan de synes deres hverdag skal være. Det er da demokrati. Herfra skal der lyde stor ros til 
både de unge og ikke mindst personalet på Paradisbakkeskolen med det flotte arbejde. Må det 
være til inspiration for andre. 
 
Torsdag var Kathrine fra bestyrelsen og jeg i København til møde med kollegaer fra resten af 
landet i BUPL. Vi havde super spændende oplæg af Esben Schjørring fra Altinget, Lotte Rod fra 
det Radikale Venstre og Lisbeth Madsen fra Københavns Professionshøjskole. Efterfulgt af 
gode drøftelser og gruppe arbejde. Det var vist to deltager som tog tilbage til øen fulde af 
begejstring og ideer til videre arbejde til fordel for vores medlemmer. Mødet i dag var starten på 
arbejdet med det næste kommunalvalg – ja i læste rigtigt. Men disse ting skal planlægges og 
tilrettelægges grundigt og det tager tid.  
 



Dette skal ses som et indblik i nogle af opgaverne vi varetager fra kontoret – derudover har der 
på lige fod med alle andre uger også været mere ”hands on” opgaver med at varetage medlems   
henvendelser og medlemssager. 
 

Vinterferien står for døren 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.  
 
 
Her til sidst vil jeg minde om vores fantastiske tilbud om gratis coaching, til ALLE BUPL 
Bornholms medlemmer, uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Dette kan i læse mere 
om her HER. 
 
Den 4. april er der fyraftensmøde med PBU på Hotel GSH i Rønne – Tilmelding og tidspunkt 
kan i læse mere om HER  
 
Når i så er inde på vores hjemmeside, så vil jeg opfordre jer til at kigge nærmere på 
arrangementskalenderen. Her er ligeledes flere spændende online arrangementer - Se Her 
 
 
 
 

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

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen 

     Formand for BUPL Bornholm 

 

https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/om-bupl-bornholm/gratis-coaching/
https://bupl.dk/arrangement/fyraftensmoede-planlaeg-din-pension-roenne/
https://bupl.dk/arrangementer/?departments%5b0%5d=401

