
 

 

 NYT FRA KONTORET  

28. januar 2022 
Hej Alle sammen 
 
Weekenden nærmer sig for de fleste med hastige skridt og hvilken uge det har været. 
 
Corona fylder stadig rigtig meget i hverdagen og det ændres der ikke på, blot fordi regeringen 
ændrer retningslinjer.  
Her hos BUPL er vi bekymret for hvad den nye situation kommer til at betyde for børn og 
pædagoger ude i daginstitutioner og skoler. Dette bliver italesat både på den landspolitiske 
arena, samt her lokalt. BUPL presser på både i medierne og ved personlig kontakt for at få 
politikkerne til at komme med en løsning. På det sidste har man i medierne udover politikere fra 
BUPL, også kunne se pædagoger og ledere udtale sig om de håbløse situationer som opstår i 
kølvandet på at institutioner nærmest er nedlagt af Corona. Det er så STÆRKT og vi har brug 
for at flere fra ”gulvet” tager bladet fra munden og fortæller om den virkelighed I står med 
derude.  
 
Vi har brug for handling, brug for at der bliver gjort meget mere for at holde hånden under de 
børn som kommer i klemme, når der mangler personale. Samt de ansatte der står med alt for 
store opgaver og ansvar, når de skal holde institutionen og skolen kørende mens deres 
kollegaer er syge. Det er ikke godt nok lige nu og risikere at få langsigtede konsekvenser 
fremadrettet både for børn og personale. Vi kæmper videre – og det er en kamp!! 
 
Nu er ikke alt skidt i disse tider. I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i onsdags var der 
stor fokus på vores område. Det er vores ambition hos BUPL Bornholm, at så vidt det er muligt, 
vil vi være til stede ved disse møder, især når vore område er på dagsordenen og det var den i 
onsdags. Denne gang var det Næstformand Anni Bech og jeg som deltog. Udover at høre deres 
diskussioner, giver det også mulighed for at snakke med politikkerne i pauserne og det er 
bestemt godt givet ud at prioriterer tid til dette.  
 
Denne gang var der en række beslutninger fra tidligere indgået budget, der var indstillet til 
ændring og det lykkedes at få tidligere beslutninger omstødt. Dette betyder blandt andet at de 
midler til minimumsnormeringer som tidligere var besluttet trukket tilbage, nu kommer på 
budgettet igen og ud til institutionerne. Der blev tildelt midler til heldagsskolen, således at de 
kan fortætte lidt endnu med deres behandlingstilbud. Og så får Trilobitten i stedet for en 
pavillon, en permanent tilbygning. I kan læse mere her om de andre gode beslutninger der blev 
vedtaget.  Men alt i alt en rigtig god aften for de bornholmske pædagoger og børn.  
Vi ser dette som en klar indikator på at vi har en kommunalbestyrelse som er opsat på at 
prioritere vores område og som tør handle på det. Vi håber at det gode arbejde de her starter, 
kun er begyndelsen og at vi kan se frem til flere forbedringer på vores område i denne 
valgperiode.  



Der skal ikke herske tvivl om at vi fra BUPL Bornholms side vil hjælpe dem med at huske deres 
valgløfter og klæde dem godt på, med gode ideer til fortsat positiv udvikling af vores område. 
 
 
Som i måske har bemærket så har BUPL’s logo gennemgået en udvikling og vi håber at i vil 
tage godt imod den nye visuelle identitet. Det nye look skal være med til at understrege at vi er 
pædagogernes fagforbund og at vi kæmper for den pædagogiske faglighed. Se her for mere om 
de ”nye” farver: BUPL's nye logo og visuelle udtryk 
 
 
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. 
 
I næste uge er kontoret både ramt af lidt ferie og uddannelse, derfor udgår NYT FRA 
KONTORET i næste uge. Men der er åbent som normalt, da vores næstformand har lovet at 
give en hånd på kontoret. 
 

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

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen 

     Formand for BUPL Bornholm 

 

https://bupl.dk/artikel/bupl-med-nyt-logo-og-visuelt-udtryk/
https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/om-bupl-bornholm/gratis-coaching/

