NYT FRA KONTORET
Fredag den 31. januar 2020
Så er januar fløjet afsted, uden sne & slud, men rigeligt med regn & gråvejr 😉
Heldigvis går vi mod lysere tiden, og det mærker man stille og roligt.
Denne uge har været rolig på den måde, at der ikke har været mange møder ude af huset, og
det har været rart at kunne være på kontoret & komme i bund med lidt af det der ligge på mit
skrivebord.
Der er nu planlagt 2 medlemsarrangementer på følgende datoer;
-

Onsdag d.25. marts – Thomas Milsted kommer. Invitation & nærmere info følger.
Onsdag d.13.maj – socialt arrangement på Svaneke Bryghus. Invitation & nærmere info følger.

Så sæt kryds i kalenderen, og husk også at gå ind på vores hjemmeside under arrangementer
& få tilmeldt dig arrangementet d.3.marts som vores pensionskasse PBU afholder på GSH.
Kommende uge byder på masser af spændende opgaver, blandt andet første møde med vores
nye skolechef Trine Schloss Pedersen – det ser jeg meget frem til. Det er et uformelt møde,
hvor jeg lige vil få en idé om hvad hun har af tanker om den bornholmske folkeskole.
Derefter skal jeg en tur til Kbh. & lægge sidste hånd på det papir, eller den forhåndsaftale, som
jeg så vil starte en forhandling med skolechefen om, snarest muligt efter, så vi forhåbentlig kan
få et godt aftale grundlag for skole- & støttepædagogers vilkår i skolen.
D. 19. februar har jeg inviteret TR & AMR til en tema dag under overskriften Den Synlige TR.
Der kommer to herrer, Anders & Anders, som vil facilitere dette, og klæde os på til at varetage
de opgaver der ligger i, at være tillidsvalgt. Jeg ser meget frem til den dag, & håber det er med
til at motivere & engagere endnu mere.
Rigtig god weekend.
Rie

