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Fredag den 15. november 2019
BUPL er i gang med at kortlægge den pædagogfaglige ledelse der er ude på skolerne i det
ganske danske land. Og vi må konstatere, at det ser sløjt ud, og mange steder, er det endda en
læreruddannet der ovenikøbet er leder for SFO`en også.
Det er en dagsorden som vi helt sikkert være mere aktive på i fremtiden, da den
pædagogfaglige ledelse i den grad halter på skolerne, og det smitter jo også af på
skolepædagogernes vilkår derude.
Minimumsnormeringerne har haft & har stadig kæmpe fokus i BUPL, men skolerne er ikke
glemt, og særligt her lokalt, er det så vigtigt at vi får nogle gode aftaler i hus inden næste
skoleår starter – det er i hvert fald mit mål & håb, da jeg ved det er svært derude, når der er så
stor forskel fra skole til skole, hvordan den enkelte leder fortolker de få aftaler der så er. Jeg
havde et møde med Pia Tofte, der er TR for skolelederne, og hun er med på & bakker op om
fælles aftaler på skoleområdet – jeg håber at den nye skolechef har det ligeså!!
Vi er i gang med at forhandle MED-aftalen, særligt vilkår for TR, FTR & AMR, står højt på alle
organisationernes liste. Forhandlingsfællesskabet (KFO) vil forsøge at få så meget forhandlet
på plads i fællesskab, da vi jo også her lokalt, står stærkere sammen. Enkelte detaljer kan blive
til forhandlinger mellem kommunen og de enkelte organisationer, men målet er, så meget fælles
som muligt. Jeg vil forsøge at holde jer opdateret som det udvikler sig.
Den ekstraordinærkongres omkring OK21 på tapetet i næste uge, hvor vores lille delegation
drager afsted d.19-20, for at forberede os & få besluttet hvad der skal til, for at vi kan blive
endnu stærkere ved forhandlingerne i 21.
Det var ordene for nu – rigtig god weekend til Jer.
Mange hilsner
Rie

