Nyt fra kontoret.

Ugerne flyver afsted, og en dejlig uges får desværre ikke arbejdsopgaverne til at forsvinde, tvært imod 😉
Forberedelserne til generalforsamlingen er så småt ved at være på plads, og I vil kunne se dagsorden,
beretning og budget udkast på vores hjemmeside senest 5 dage før dagen, d.27. september.
Jeg håber at se rigtig mange af Jer den dag, så se at få Jer tilmeldt på mail bornholm@bupl.dk, så jeg ved
hvor mange der kommer og spiser kl.18.
Alle i bestyrelsen, undtaget Henrik Kofoed Hansen genopstiller, så der er brug for Jer!!! Jeg håber virkelig at
I vil stille op & engagere Jer i det fagpolitiske arbejde sammen med mig. Det er så vigtigt, at vi fortsætter
det store arbejde for pædagogernes vilkår her på Bornholm. BRK´s budget for 2019 viser jo virkelig at der er
brug for flere pædagoger i dagtilbud, og der er endelig en forståelse for vigtigheden af den tidlige indsats.
På skoleområdet ser det lidt sværere ud med at anerkende pædagogernes plads, og det kommer til at blive
en sej kamp der skal kæmpes både centralt & lokalt. Jeg ser frem til at blive inviteret til et møde med den
nye skolechef når han starter, hvor jeg blandt andet vil tale omkring lokalaftaler med ham & Johannes
Nilsson, hvilket vi klart er udfordret på. Så, I skal vide, at der bliver gjort alt herfra, for at I kan få ens vilkår,
når I f.eks tager et diplom modul, men det bliver ikke bare fikset på én dag, desværre.
I dag har der været Lederårs møde, og Helle Christoffersen er fortsat vores repræsentant i den centrale
lederforening, med Peter C. Petersen som suppleant. Den lokale lederforeningsbestyrelse består endvidere
af; Heidi Hermansen-SFO leder Sydbornholms Privatskole, Bente Hansen-Nyker børnehus, Pia HolmTrilobitten, Anne-Mette Tranberg-Nexø Børnehus & Richardt Guldager-Mælkebøtten.
Dejligt at flere valgte at blive en del af lederbestyrelsen, og tak til Jer der fortætter engagementet.
Beretning & referat vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.
Vi har faktisk i starten af september vundet en stor sag for et medlem, en sag der har kørt i mere end et år,
og som gik hele vejen i retten. Jeg er glad for at det lykkes, og det kan vi takke vores jurister i Forbundet for.
Medlemmet får sin løn for perioden, og sagsomkostningerne BUPL har haft, skal arbejdspladsen også
betale. Stor sejr.
Så hedder det god weekend til jer.
Mange hilsner
Rie

