NYT FRA KONTORET
Fredag den 23. februar 2018

Så er vinterferien snart slut, for dem der har haft det!!
Jeg håber I har nydt den, & fået ladet batterierne op, så I kan holde hjulene igang indtil påske ;-)
Det har været forholdsvist roligt her på kontoret - Kammilla & jeg har brugt dagene på at komme
lidt i bund med nogle hængepartier blandt andet, men vi har også afholdt prøvetidssamtale;
Kammilla er heldigvis glad for at være ansat her i BUPL Bornholm som administrativ medarbejder,
& vil gerne fortsætte.
Det er jeg personligt rigtig glad for, da jeg har stor glæde af Kammillas evner i dagligdagen.
Jeg har haft et uformelt møde med servicedirektøren Johannes Nilsson- det var rigtig positivt & vi
var langt omkring. Det er Johannes vi skal forhandle med om en mulig FTR (fællestillidsrep), &
Hanne Mikkelsen(rejsesekretær i forbundet) vil straks efter ferien få noget ned på skrift omkring
det, & sende til Johannes. Så må vi se hvor vi lander henne.
Jeg har mange møder i næste uge, nogle mere spændende end andre, men jeg ser særligt frem til
Fokusmødet på UCC, hvor nogle af Jer også har meldt at I deltager, omkring
pædagoguddannelsen.
Der kommer en konsulent med fra BUPL, sammen med mig, som har til opgave at koordinere
vores indsats derude på seminarierne, i samarbejde med de lokale fagforeninger. Det bliver
interessant på mange måder.
Jeg har også gang i nogle forhandlinger med kommunen, der går på forskellige sager - det er også
rigtig spændende & et vigtigt stykke arbejde for at støtte vores medlemmer, & sørge for at det
foregår ordentligt, når f.eks. der er varsling om afskedigelse, lønforhandlinger osv.
Til sidst vedhæfter jeg lige vores invitation til fælles medlemsmøde hos SL d.12 marts.
Jeg håber mange af Jer vil deltage. I er meget velkomne til at tage Jeres kolleger med fra andre
fagforeninger også.
Tilmelding foregår hos SL, al info står i invitationen.
Rigtig god weekend.
Vi nærmer os med skræmmende skridt en konflikt.
Forhandlingsfællesskabet mødes jævnligt med KL, men lige nu er der ikke meget skub i tingene, så vi må
være forberedte på at det kan ske.
Det betyder at jeg er en del til møder i Kbh - senest denne uge var jeg til et møde, bare på nogle timer, hvor
vi skulle gennemgå listen over kommuner hvor det kunne give mening at strejke. Det er sådan at
forhandlings fælleskabet har vedtaget at 10% af vores medlemmer skal strejke - det svarer til ca 5000
BUPLèr på landsplan, som bliver fordelt ud på hele landkortet.
Det man har med i overvejelserne når man skal vælge strejke kommuner er; hvordan er normeringerne,
hvordan er TR- dækningen feks, & hvordan prioriterer den pågældende kommune vores område. Der er frist
idag for at vedtage hvilke kommuner, så jeg satser på at kunne melde ud til Jer hvor vidt vi skal strejke her
på Bornholm.
Jeg har det personligt lidt ambivalent med det; på den ene side, håber jeg som alle andre, at KL &
Forhandlings fælleskabet bliver enige, da det er en kæmpe opgave at skulle stable en strejke på benene her
lokalt. Og på den anden side, ville det være fantastisk hvis vi stod sammen med lærerne, FOA, SL, &
sygeplejerskerne og lammede hele øen for et øjeblik!!
Det bliver utrolig spændende at følge med i hvad der sker med forhandlingerne hen over weekenden, så
hold øje med vores hjemmeside & nyhederne generelt.

HUSK: Vores fælles medlemsmøde, som vi afholder sammen med SL, d.12 marts.
Jeg vedhæfter igen invitationen hvor I kan læse om indholdet & hvor I skal melde Jer til.
HUSK også, hvis du er vejleder, at reservere dagen d.15 marts fra kl.9-12, hvor vi afholder netværksmøde
for Jer, sammen med SL`s vejledere. Dagsorden kommer ud senere, & hvis I har noget til den, skriv det til
mig.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen
Rie Hansen
Formand og faglig sekretær
BUPL Bornholm
Tlf: 35465597

Samarbejde med pårørende
Medlemsmøde mandag d. 12. marts kl. 17.30 – 19.30
i lokalerne, Storegade 38, Rønne

BUPL Bornholm og Socialpædagogerne Bornholm indbyder til dette spændende medlemsmøde.
Tværprofessionelt samarbejde er nødvendigt for at lykkes med kerneopgaven. Vi tilstræber, at se
barnet eller borgeren i et helhedsperspektiv og komme ”hele vejen rundt” om faglige
problemstillinger og udfordringer for at yde den bedst tænkelige service.
Kan man forestille sig, at pårørende ikke blot informeres og involveres, men direkte deltager –
ligeværdigt - i et tværprofessionelt samarbejde? Hvordan gør man som professionel pårørende til
medspillere og fremkalder disses ressourcer i samarbejdet, så der skabes en endnu mere ”hel”
løsning for barnet eller borgeren? Hvordan ser man udviklings- og læringspotentialet i de konflikter,
der uundgåeligt opstår i samspillet med pårørende?
Det vil Hanne Gullestrup holde oplæg omkring. Hanne er selv såvel pårørende som selvstændig
konsulent. Hun begyndte at forholde sig til pårørendeproblematikker, da hun selv blev pårørende.
Hanne Gullestrup har skrevet lærebogen ”Pårørende på tværs – Pårørende som deltagere i det
tværprofessionelle arbejde” (Munksgaard). Bogen er målrettet velfærdsmedarbejdere og giver
inspiration til at afdække og bruge pårørendes ressourcer konstruktivt. Se mere på; www.gkkonsulenterne.dk og www.stopselvmord.nu.
Tilmelding
Kollegaer, der ikke er medlem af BUPL eller Socialpædagogerne, fordi de er ansat på en anden
overenskomst, er også velkomne. Tilmelding senest d. 8. marts tlf. 7248 6650 eller mail; bornholm@sl.dk
Vi håber at se rigtig mange.
Vh
Rie Hansen (BUPL Bornholm) og Bitten Sohn Thomsen (Socialpædagogerne Bornholm)

