NYT FRA KONTORET
Fredag den 22. marts 2019
Denne uge har stået på møde i vores fælles forhandlingsfællesskab KFO, sammen med vores
repræsentanter i HovedMED. Her taler vi selvfølgelig om den dagsorden der er til det
kommende HovedMED møde & får klædt repræsentanterne på. Vi talte lidt om hvordan MED
uddannelsen egentlig foregår, om den er god nok, og tilpasset lokalt. Det er noget vi vil tale
mere om på vores næste møde.
Et andet sted jeg sidder er i RAR, det Regionale Arbejds Råd, hvilket også er et sted vi
diskuterer mange spændende & relevante emner inden for uddannelse, videre-&
efteruddannelse, opkvalificering af de ufaglærte osv. Her havde vi møde i onsdags, og her
mødes man på tværs af kommune, Jobcenter, organisationer, uddannelsessteder & private
virksomheder. Vi talte en del om efter- & videreuddannelse, og at der ligger mange penge at
hente til det i kompetencefonden blandt andet, som er en del af vores overenskomst. Kig på
vores hjemmeside eller tal med din TR om dette, der er penge at hente til både vikar &
uddannelse.
Der har været meget skriverier om hvordan BUPL & pædagogerne ”maler” fanden på væggen
omkring hvordan det ser ud med normeringerne i vores dagtilbud. Gå endelig ind på diverse
sociale medier, og deltag i debatten, som pædagog, leder eller forælder. Nogle forældre har lagt
i kakkelovnen til en landsdækkende demo d.6. april kl.13. Det kunne være fantastisk hvis
forældre her på Øen fik noget op at stå også. I kan finde det på facebook ved at søge på `Hvor
er der en voksen?`. BUPL er ikke tovholder eller arrangør af dette, det er et forældreplanlagt
arrangement. Vi støtter & bakker selvfølgelig gerne op på dagen. Jeg håber virkelig at forældre
her på Bornholm også vil tage affære den dag. Det er forældrene der skal på banen nu, for at
råbe politikerne op.
Inden vi får set os om er det påske(uge16), og her vil kontoret have åbent for mail & telefon kl.912 mandag til & med onsdag, og lukket i helligdagene. Er der behov for et personligt møde, kan
vi altid aftale det.
Rigtig god weekend.
Rie

