NYT FRA KONTORET
Fredag den 13. december 2019
Det bliver sidste Nyt fra Kontoret for i år – jeg vedhæfter julens åbningstider til udskrift &
ophængning i Jeres personalerum 😉
Det har været et travlt efterår, men også et efterår hvor jeg føler vi har siddet i konstant
venteposition – ventet på den nye skolechef f.eks. som langt om længe blev ansat, og som
starter 1. januar. Det glæder jeg mig meget til, så vi kan få startet op med de forhandlinger om
en ordentlig & samlet aftale for pædagogerne i de bornholmske folkeskoler. Jeg ved I er max
pressede på, hvordan I skal nå alle de opgaver I får, og hvordan timerne skal fordeles mellem
elevtid & tid til andet arbejde.
Jeg har talt med et par skoleledere, som også savner mere tydelige retningslinjer på det
område, så der er opbakning at hente til en forhåndsaftale for pædagogerne i skolen – lad os
håbe at skolechefen ser det på samme måde, når hun lander.
Det har også været rigtig svært at få hul igennem til Børn & Skoleudvalget, som jeg rigtig gerne
vil have talt med, sammen med min bestyrelse – om hvordan det går pædagoger, ledere & børn
på Bornholm. Det ser ud til at vi lander på en minimumsnormering, financieret af den nye
Finansloven, men den vil først være fuldt udrullet i 2025. Hvad betyder så det? Ja, der kommer
en pose penge i 2020, ud til hver enkelt kommune, som er øremærket til bedre normeringer –
ikke til pædagoger nødvendigvis, men flere voksne desværre!
Derfor, vil jeg også gerne tale med Børn & Skoleudvalget i starten af det nye år, så vi kan være
med til at påvirke hvordan disse penge skal bruges. Faglighed er bare vigtigt, så det skal jo
være pædagoger de penge skal bruges på. Det bliver en stor opgave, når nu det rent faktisk
ikke er mange penge hvert børnehus får mere i 2020, og kommunen skal stadigvæk ville
investere mere i området, før det batter noget.
Så lidt gode nyheder 😉 BUPL Bornholm vil i 2020 bruge flere penge på
medlemsarrangementer, da vores økonomi er til det…hurra!! Vi vil planlægge en del med fagligt
indhold som i år, men også forsøge med et socialt arrangement, hvor I kan få mulighed for at
hygge Jer med Jeres pædagog kolleger. Mere om det i 2020.
Rigtig glædelig Jul & Godt nytår til Jer.
Bedste hilsner Rie

