NYT FRA KONTORET
Fredag den 5. oktober 2018
Så gik endnu en uge, og den nye administrative medarbejder Susan Kuhre Gram startede i
mandags med god oplæring fra Kammilla.
Susan havde booket ferie på forhånd, så hun vil nyde en velfortjent sommerferie de næste to
uger, og vender frygteligt tilbage efter efterårsferien igen.
Derfor, vil kontoret være lukket for personlig betjening i efterårsferien, men holde åbent for på
telefon & mail i tidsrummet kl.9-12 mandag til fredag. Er der behov for et personligt møde,
aftaler vi selvfølgelig bare det.
I dag har jeg været i Middelfart til et fællesmøde for FTF & LO, hvor vi talte om udfordringer &
muligheder ved den nye fælles organisation. Navnet er på vej. Jeg sad sammen med Jens
Christian & Michael fra LO Bornholm, og fik talt godt om hvordan vi kan gøre det lokalt, så det
bliver bedst muligt for alle vores fælles medlemmer. Vi har allerede et par møder omkring vores
samarbejde i støbeskeen, og ser det kun som positivt, med det fælles fodslag på tværs af alle
de bornholmske organisationer.
Næste uge står den på TR møde & bestyrelsesmøde, med blandt andet pædagogernes
funktion i skolen på dagsorden, medlemsundersøgelsen skal vi også kigge på, og i bestyrelsen
få arbejdet kongres forberedende. Det bliver en spændende uge.
I har måske også fulgt med i medierne omkring den meget kedelige undersøgelse af
pædagogandelen i daginstitutionerne rundt om i de danske kommuner, og vi ligger på 48%,
uden at lederne er medregnet. Jeg valgt ikke at udtale mig om det i pressen denne gang, da det
er fuldstændig samme tal som sidste år, hvor de ikke var verificeret i kommunen efter DK`s
Statistik havde trukket dem. Så jeg tænker at vi i bestyrelsen må beslutte om vi vil gøre noget
ved det på andre måden, dog informerede jeg Morten Riis om det, da han jo i lørdags var citeret
i Bornholms Tidende, for at sige vi skulle satse på en højere pædagogandel, end de politisk
besluttede 60%.
Rigtig god weekend ;-)
Rie

