Beretning Ballerup 2018

På nogle områder kan man sige, at der er tale om den uendelige historie.
Lokale aftaler om løn- og arbejdsvilkår var tæt på et resultat i december 2017. Så besluttede økonomiudvalget, at pædagogerne i Ballerup er lønførende i forhold til pædagogerne andre steder i
landet.
Stor ballade.
Forvaltningen ville nedsætte den samlede lønsum med ca. 6 mio. kr. og man forestillede sig at
man kunne fjerne Ballerup-tillægget. Så ville pengene nok passe.
BUPL og tillidsfolkene reagerede kraftigt, og overvejede at undlade at indgå en ny forhåndsaftale.
Imidlertid har vi haft en række møder/forhandlingerne hen over sommeren, og status er på indeværende tidspunkt, at vi forhandler med henblik på at gøre spare puljen på forhåndsaftalerne mindre,
samtidig med, at vi fastholder, at vi i lighed med BLF vil have kædet løn- og øvrige arbejdsvilkår i
samme aftale.
Overenskomstforhandlingerne – OK 18 – har optaget sindene i hele organisationen, ja på hele det
offentlige arbejdsmarked i foråret. I Ballerup besluttede alle organisationerne i fællesskab, at lave
en demonstration på Rådhuspladsen i Ballerup. Talere var Cindie Christoffersen, Morten Refskov
og Sebastian Dorset.
Ligesom alle andre steder, hvor der var offentlige forsamlinger, var BUPL tydelige i gadebilledet.
Tak til alle jer, der deltog og var med til at støtte vore overenskomstforhandlere i deres arbejde.
Op til kommunalvalget i november, Lavede tillidsfolkene en happening op til et kommunalbestyrelsesmøde. Vi mødte op med børnebriller og nøgleringe for at gøre opmærksom på området og få
dagtilbud og BFO og klub på dagsorden i kommunalvalget.
Biblioteket arrangerede et møde med de radikale, hvor bl.a. Marianne Jelved deltog. Temaet var
folkeskolen og ud over BLF deltog BUPL og vi havde en klubpædagog i panelet.
Efter kommunalvalget, arrangerede kommunegruppen i februar et møde med politikerne fra Børneog skoleudvalget og kultur- og fritidsudvalget for at pædagogerne kunne fortælle om deres hverdag
og de udfordringer de har i hverdagen for at leve op til de mange gode ambitioner politikerne har
for området. Det blev en god og konstruktiv diskussion, hvor en del af politikerne fik en række ahaoplevelser.
Forvaltningen har besluttet at man ikke længere skal lave dobbeltmålinger for BFO og skole.
BUPL har protesteret i hoved MED, med den begrundelse at målingerne i hhv. undervisningsdel og
fritidsdel er så markant forskellige, at der bør holdes et fortsat fokus på dette i en rum tid fremover.
Der iværksættes en ny måling i oktober, og det er nu ude på den enkelte skole man skal fastholde
ønsket om at foretage dobbeltmålinger.
Kommunegruppen har haft en stor udskiftning og består nu af
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Derudover er Leder TR for daglige ledere, Irene Bendtsen tilknyttet gruppen.

