NYT FRA KONTORET
Fredag den 10. januar 2020
Rigtig godt nytår – håber at I kom godt ind i det & har nydt juleferien.
Vi kigger på regnskabet for 2019 pt. og det ser rigtig godt ud, så vi vil bruge flere penge på
medlemmerne i år også!! Dvs. flere medlemsarrangementer, både faglige & sociale er der i
støbeskeen, og jeg melder ud så snart vi har dem fastlagt – der er PBU møde d.3. marts & jeg
har lige fået styr på et medlemsarrangement med Thomas Milsted, som snart kommer på
hjemmesiden, datoen er dog fastsat til d.25. marts.
I må også meget gerne byde ind med ønsker & ideer til fremtidige arrangementer.
Vi har også generalforsamling senere på året, hvor hele bestyrelsen er på valg, og der er plads
til flere i den bestyrelse – og jeg har brug for Jer. Det er vigtigt at bestyrelsen er repræsentativ
for hele medlemsskaren, så vi sammen kan gøre noget for ALLE medlemmer. Lige nu er
bestyrelsen ikke det – SÅ går du og gerne vil involvere dig i det fagpolitiske arbejde, så tag
endelig kontakt til mig, eller andre bestyrelsesmedlemmer & hør hvad det er vi bruger møderne
på. Der er ca. 10 møder om året, med frikøb - der gives penge til en vikar, så at du kan deltage
med god samvittighed.
Jeg håber meget at I vil melde Jer under fanerne – Jer helt almindelige pædagoger på gulvet,
som har lyst til at gøre en forskel for pædagogernes vilkår her på Øen. Det kræver ikke andet
end engagement og du kommer på et kursus i BUPL, hvor alle nye bestyrelsesmedlemmer
føres ind i arbejdet man laver i en bestyrelse.
Kommende uger er travle med mange møder, blandt andet et længe ventet et med Børn &
Skole udvalget d.21 januar, hvor vi fra bestyrelsen har en del punkter at drøfte med dem; vilkår
for lederne i dagtilbud, vilkår for skolepædagogerne & hvordan vi tænker at de såkaldte
minimumsnormeringer skal tolkes her lokalt. Det glæder jeg mig meget tid.
Den nye skolechef skulle også være i gang, og hende vil jeg snarest muligt få et møde med, så
vi kan starte forhandlinger op & få nogle gode lokalaftaler i stand inden næste skoleår!
Det var ordene 😉
God weekend.
Rie

