NYT FRA KONTORET
Fredag den 24. marts 2018

Så blev det endelig weekend, efter en lang uge med møder rundt om i landet omkring konflikten.
Jeg må sige, det er ikke let at navigere rundt i - hver gang man nærmer sig at få svar på et spørgsmål dukker
et nyt op. Så, vi må alle sammen væbne os med tålmodighed.
Til jer der arbejder i én eller anden støttefunktion - I bliver nødt til at høre med jeres leder, som så må
kontakte kommunen omkring jeres ansættelse, & hvorvidt I er undtaget lock out eller hvordan. Det er stadig
meget uklart hvad det er KL har meldt ud, så vi i BUPL, bliver nødt til at smide den tilbage til kommunen, &
de må fortælle jeres leder & jer, hvorvidt I er omfattet af den lock out eller ej.
Det drejer sig om Jer der har støttetimer i skolen, på elever tildelt støtte på baggrund af paragraf 20.2 i
Folkeskoleloven & Jer der kan være støtte på et barn i dagtilbud der er tildelt støtte på baggrund af paragraf
32 & 36 i Dagtilbudsloven.
Ellers kan jeg fortælle at jeg har et forslag til de øvrige lokale organisationer, at vi under lock out laver
forskellige Check Points (på tværs af organisationer) ude på Øen, hvor I kan møde ind & blive krydset af &
lave aktiviteter. Jeg sender ideen rundt(til de andre organisationer), & vi har både bestyrelsesmøde & TR
møde i ugen op til lock out, hvor disse ting forhåbentlig vil falde på plads.
Det var en stor oplevelse at være i Fredericia til Stormøde i torsdags, sammen med 11000 tillidsfolk, & der er
stor opbakning til os der er offentlige ansatte i befolkningen. Det har virkelig skabt en fælleskabs følelse.
Jeg håber I der er på de sociale medier vil dele hvad der kommer & er relevant omkring konflikten - det
skaber mere omtale & pres på KL.
Håber I får en dejlig påske.

Åbningstiderne vil være som følger: Kontoret er lukket fra på mandag d.26 marts til
& med 2. påskedag. Mandag til onsdag i kommende uge, kan vi fanges på telefonen
& mailen i tidsrummet kl.9-12.
God weekend.
Rie
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