NYT FRA KONTORET
Fredag den 8. februar 2019
Denne uge har været præget af arbejde af en mere praktisk karakter, da vi på kontoret nu har
fået indtaget vores nye skab, med lås på, og fyldt vores dokumenter med personfølsomme
oplysninger deri. Det var noget vi i første omgang troede vi havde styr på sådan som det var,
men nu er det sikret efter reglerne.
Jeg må sige at de sidste par ugers henvendelser fra medlemmer er dybt bekymrende; vilkårene
er så pressede derude, både i daginstitutioner & på skoler, og det gør altså medlemmerne syge!
Vi bliver nødt til at hjælpe & støtte hinanden i, at få det her bragt frem de rette steder; til AMR,
TR, lederne & videre op i MED systemet. Det er SÅ vigtigt at få det italesat de steder. Jeg vil
selvfølgelig tage de her fortællinger fra Jer med i bestyrelsen, og vi vil bruge dem når vi mødes
med politikerne, så de kan forstå at vores område må prioriteres højere. Hvert 10. barn i BRK
har en social sag siger statistikerne, så det er ikke underligt at det er svært at gøre en forskel for
dem blandt andet, når normeringen er som den er, og forberedelsestiden nærmest ikke
eksisterende.
Torsdag var jeg til temadag om BUPL`s professionsstrategi, hvor vi arbejdede med 3 temaer;
Fra professionsstrategi til øget mobilisering, Vi skal skabe sammenhæng i det vi gør, og Vi vil
skabe forandring, der kan mærkes. Der var forskellige oplæg til inspiration, blandt andet fra en
sygeplejerske fra Jylland, og en pædagog TR fra Ballerup kommune – det var virkelig
interessant at høre fra dem, men også lidt trist fra pædagogens vinkel, da hun også gav den
pressede hverdag skylden for det manglende overskud til at engagere sig i fagforeningen. Vi
talte om ved mit bord, at vi skulle være mere konkrete når vi bad om Jeres engagement, og at
det skulle være mere sådan mindre opgaver, og enkeltstående opgaver, som ikke krævede
deltagelse i 10 møder osv.
Der er i hvert fald meget jeg tager med mig hjem herfra, som vi kan bruge aktivt i bestyrelsen og
blandt TR`erne. Målet er nemlig at finde de medlemmer der har noget de brænder for, som de
kunne tænke sig at formidle videre til andre pædagoger på forskellig vis. Vi er en fagbevægelse,
og vi kunne godt tænke os at blive eller være et FAG i konstant bevægelse.
Det var ordene for denne uge.
Rigtig god weekend.
Rie

