NYT FRA KONTORET
Fredag den 24. januar 2020
Ugen er igen fløjet afsted med spændende møder & aktiviteter.
Tirsdagen bød på det længe ventede møde med Børn & Skole udvalget, hvor vi fik vendt
mange ting; der er ikke så meget nyt omkring de penge der skal tilføres Dagtilbud Bornholm fra
Christiansborg med henblik på at starte det lange seje træk frem mod 2025 hvor
minimumsnormeringer skulle være en realitet. Vores lokale politikere har simpelthen ikke hørt
noget om hvornår de penge dukker op?! Vi lagde selvfølgelig vægt på at vi meget gerne så at
det blev pædagoger der blev brugt penge på, da det nye styrkede lærerplan kræver en høj
faglighed, fuldt med refleksioner og observationer og læring i gennem hele dagen.
Vi talte også om ledernes arbejdsvilkår, og samarbejdet på tværs af centre og de udfordringer
der opleves her. Projektet De Små Børns Bornholm er i gang med at ansætte fagfolk, og der er
store forventninger til at det bliver et projekt, der vil løfte børn og familier i barnets første 1000
levedage, så den tidlige indsats vil forhåbentlig kunne mærkes når barnet kommer i børnehave
& senere skole. Vi vil gøre hvad vi kan for at følge projektet.
Onsdag aften deltog jeg i BRK`s temaaften, hvor vi, fagfolk, forældre & andre interesserede
kunne komme med bud på, hvordan et godt børne-og ungdomsliv skal se ud på Bornholm. Det
var spændende, og jeg tror der var ca 150 mennesker samlet i Rønne Hallen, ved mindre
borde, opdelt i aldersgrupper, man selv havde valgt. Der var en blandet skare ved mit bord,
hvilket var rigtig godt. Jeg sad i 6-16 års gruppen, hvor vi talte meget om vigtigheden af at få
den rette hjælp & støtte, f.eks. at kunne være i et skoletilbud, hvor barnet/den unge kunne føle
sig tryg & inkluderet. Vi talte om fritidslivet på Øen, hvordan foreningerne måske skulle blive
bedre til at arbejde sammen om at tilbyde aktiviteter, i stedet for at alle tilbød det samme. Det
var positivt & jeg glæder mig til at høre hvad der kommer ud af det i sidste ende. Alle vores bud
blev samlet ind, og i løbet af dagen havde kommunens konsulenter talt med de børn & unge
som det hele drejede sig om, så de også kunne byde ind med hvad der var vigtigt for dem.
Det var alt for denne gang.
God uge.
Rie

