NYT FRA KONTORET
Fredag den 25. maj 2018

Hej alle sammen,
Så blev det fredag igen, & tiden flyver afsted, inden vi får set os om er det sommerferie.
OK afstemningen er i fuld sving, & vi her i BRK er godt med, med en stemmeprocent på 48% i skrivende
stund. Målet er at nå op over de 60%, så derfor vil vi på mandag udlodde en konkurrence, hvor der vil blive
trukket lod om en kurv med lækkerier til den institution der kan vise os at ALLE pædagoger dér har stemt.
Mere om den konkurrence på mandag, men I kan godt få stemt, hvis I ikke allerede har gjort det.
Vi har i denne uge også lanceret vores nye facebook side, BUPL Bornholm, så hvis I ikke allerede har
opdaget det, så find siden & følg os der også. Den gamle gruppe vil blive lukket ned i løbet af en uge. her vil
man kunne se åbningstider, hvad der sker lokalt og i resten af Danmark indefor vores område. Jeg håber I
tager godt i mod den, & bliver glade for at følge med der også.
TR`ene har også været samlet, & er blevet klædt på omkring indholdet i OK18 forliget. Dem kan I endelig
bare spørge hvis der skulle være noget, og ellers ringer I selvfølgelig bare her på kontoret, så skal vi nok
svare Jer på eventuelle spørgsmål.
Til sidst, blev den nye dagtilbudslov vedtaget på Christianborg igår, BUPL er tilfredse med det større fokus
på legens værdi den indeholder, og der har været et stort arbejde lagt fra BUPL`s side i at påvirke & være
med til at præge meget af indholdet.
Jeg har ikke personligt nået at få nærlæst den, men det kommer, & det er også en stor opgave for os, at
hjælpe BRK til at implementere dette. Vi starter det arbejde med et møde d.4 juni, med Børn & skole
udvalget, hvor Dagtilbudsloven blandt andet er på dagsorden.
Rigtig god weekend
Med venlig hilsen
Rie Hansen
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