NYT FRA KONTORET
Fredag den 29. november 2019
Det bliver et nyhedsbrev der lige dækker sidste uge, & denne uge, da jeg var på ekstraordinær
kongres og holdt et par fridage sidst på ugen.
Ekstra ordinær kongres om OK21, var én dag med work-shops, plenum debat & afstemninger
om en resolution, som skal være grundlaget for vores arbejde frem mod OK21. Der blev talt
meget om ligeløn, forberedelse – som vi i vores delegation kaldte TID TIL KVALITET, og en del
om de vilkår en pædagogfaglig leder arbejder under.
Jeg var særligt glad for at være i den work-shop hvor vi talte om dilemmaer vi står i hver dag –
jeg har taget nogle med hjem, som jeg vil teste på TR gruppen, og de kan tage det med ud til
Jer. Det var vigtige snakke der var der, og det var også en mulighed for at dele erfaringer.
Denne uge er jeg på de sidste dage på mit diplom modul i Organisation, udvikling &
samskabelse – og opgaven skal gøres færdig, derfor vil jeg tage nogle skrivedage i næste uge,
så I må bære over med den mulige forsinkelse på mine svar på eventuelle mails. Susan er på
kontoret, og vil hjælpe Jer, hvis behovet opstår.
Denne uge er den nye lokale MED aftale også blevet offentliggjort. Jeg har siddet med i
udvalget(forhandlingsgruppen), men ikke været med til selve forhandlingerne, da det simpelthen
ikke har været muligt for mig, at deltage/springe til, når en dato for forhandling bliver skrevet ud.
Det er Anja fra FOA, Christian fra DLF & Bitten fra SL der har siddet overfor Johannes ved
forhandlingsbordet – og vi andre har kvalificeret og klædt dem på imellem forhandlinger. Vi vil
gennemgå denne aftale på TR mødet tirsdag.
Der er allerede på vores hjemmeside et medlemsarrangement med vores pensionskasse, PBU,
som I kan melde Jer til derinde. Det er d.3. marts på GSH. Håber I vil deltage, hvis I ønsker at få
styr på pensionen, det er en god idé, selvom man måske kun er i 30`erne 😉
God weekend.
Rie

