OK-21 er allerede i proces

TR-møderne august 2019

Optakt til OK – 21

Kongressen har
vedtaget pejlemærker
for OK 21
I skal have indsigt i
processen med det for
øje at gøre jer til
medspiller /
sparringspartner i
arbejdet med OK 21

Optakt til OK – 21
Hvad vil vi ?
• Inddrage jer i optakt til Generalforsamlingen 4 okt. , hvor
OK- 21 er et hovedtema
• Sammen arbejde for at medlemmerne inddrages
• Understøtte debatten om de udvalgte pejlemærker på
arbejdspladserne
• På den lange bane skabe bedre forudsætninger for
medlemmer at stille krav og forventninger til kommende
overenskomst

Optakt til OK–21
DE UDVALGTE PEJLEMÆRKER
Besluttet på kongressen i 2018
• Ligeløn
• Rammerne for det pædagogiske arbejde
• Pædagogfaglig ledelse.

Optakt til OK–21
POSTKORT
Et postkort til hvert af de udvalgte pejlemærker hvor du / I kan læse den
tekst som ledsagede det enkelte pejlemærke ved kongresbeslutningen i
2018.
Postkortets bagside noteres de meninger, spørgsmål, undren el. andet,
som pejlemærket giver anledning til blandt dine medlemmer

Optakt til OK–21
POSTKORTENE – HVAD SKAL DU NU?
• Tale med kollegaerne om hvert postkort – hvordan du griber det an
må tilpasses hvad muligheder der er – f.eks. et personalemøde, i en frokostpause
eller... Hvis du er TR for flere afdelinger skal du finde en anledning til også at inddrage
medlemmerne her – eks. ved besøg på de andre afdelinger i frokostpausen

• Notere pointerne og spørgsmålene på kortet –

Udgangspunktet
er ikke at I bliver enige men at de nuancer på perspektiver, meninger og dilemmaer
som dine kollegaer rejser noteres ned

• Medbring postkortene og aflever på TR møde september Postkortene vil blive samlet og indgå i paneldebatten som skal foregår på
Generalforsamlingen.
• Panelet består af Elisa Rimpler (formand for BUPL) – Marianne Gilbert Nielsen
(formand for BUPL Århus ) – en leder – en pædagog

Optakt til OK – 21
EFTERÅRET 2019
TR møderne i august
• Opstart for OK-21
• Postkortene

Tr møderne i september:
• Afholde et ”mini OK-kursus”, en kort indføring ind i overenskomsterne.
• Status på de kernefortællinger, som kommer til at danne grundlag for
BUPLs indsats med pejlemærkerne.
• Indlevering af postkortene som skal bruges til GF

Generalforsamlingen 4 oktober – debat temaet i år er OK-21
Ekstraordinær OK-21 kongres 20 november

