INFO
500 mio. kr. til bedre
normeringer

Regeringen og støttepartierne har præsenteret aftalen
for fordeling af de 500 mio. kr. til bedre normeringer i
2020. I Aarhus udmønter det sig med 32,4 millioner kroner. Det vil betyde, at der kan ansættes cirka 75 pædagoger i dagtilbud i Aarhus. BUPL Århus følger udmøntningen tæt og mener, at pengene bør gå til flere pædagoger, da pædagogandelen i Aarhus gennemsnitligt er
på 60 % og langt fra BUPL´s anbefaling på 80 %. Desuden skal pengene ud til den enkelte institution og udmøntes, så den enkelte pædagog kan mærke en forskel i år. Helle Ebsen, næstformand udtaler:
”Vi er godt tilfredse med, at den første portion af pengene til minimumsnormeringerne nu endelig kommer ud
til kommunerne, så der kan sættes en bundprop i besparelserne på dagtilbudsområdet. I Aarhus viste Rådmandens seneste undersøgelse, at der er flere børn pr.
voksen, end de foreslåede minimumsnormeringer, og
pædagog-andelen i Aarhus er for lav, så det håber vi,
de nye varige midler, kan være med til at rette op på. Vi
ser det som helt nødvendigt, at pengene kommer ud på
institutionsniveau, da alle institutioner er ramt af mange
års nedskæringer og dermed dårlige normeringer”.

BUPL Århus´ høringssvar om ‘Strategisk indeklimaplan’

Forvaltningen har bedt om høringssvar på indeklimaplan for skolerne. BUPL Århus har bl.a. peget på:
Forvaltningen indstiller, at der som 1. prioritet kigges på
areal pr. elev; BUPL Århus mener, det er for snævert,
da der også bør være mere fokus på plads og indretning til fritidspædagogiske aktiviteter.
Når det gælder anlægsbehovet har BUPL Århus bl.a.
peget på at, indeklimaet og de fysiske rammer i mange
klubber og SFO´er er pressede.
For så vidt angår et forslag om rumvejledere, har BUPL
Århus peget på, at de beskrevne opgaver for rumvejledere er opgaver som arbejdsmiljørepræsentanterne bør
varetage, da de kan sikre sammenhæng til øvrigt arbejdsmiljøarbejde. Vi har også anbefalet, at samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanterne på skolen
understøttes. Se hele høringssvaret på
www.bupl.dk/aarhus under ’Nyheder’.

Pædagogisk Træf

Du kan nu tilmelde dig Pædagogisk Træf den 16. april i
Odense. Træffet er bare én af flere aktiviteter, som
BUPL lancerer på landsplan i 2020 for, indadtil, at
styrke den professionelle dømmekraft og udadtil at gå
forrest for at højne anerkendelsen af pædagogers betydning i samfundet.
Indsatsen vil i løbet af året også betyde, at der vil lande
forskelligt materiale på jeres institutioner, der forhåbentligt kan inspirere til professionsfaglige debatter.
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Der er fælles transport til træffet i bus for BUPL Århusmedlemmer. Hvis du har tilmeldt dig træffet, sender vi
dig en mail med oplysninger om tid og sted for transporten, når tilmeldingsfristen er udløbet.
Hvis du har lyst til at læse mere eller tilmelde dig, så gå
ind på www.bupl.dk/stoltpaedagog
A-kasse forsøg: for
opsagte medlemmer
med bopæl i Aarhus

BUPL`s a-kasse er udtaget til deltagelse i et 4 årigt forsøg, hvor flere a-kasser får ansvaret for kontakten med
ny-ledige de første 3 måneder. Som bosat i Aarhus
Kommune kan du få særlig hjælp fra BUPL´s a-kasse til
overgang til nyt job, når du er opsagt. De opsagte er en
gruppe som kun fagforeningen har kontakt med. Derfor
samarbejder BUPL Århus og BUPL a-kasse om at få
kontakt til medlemmer, der er i opsigelsesperioden. Det
er helt frivilligt, der er ingen særlige krav, og a-kassen
er kun interesseret i at hjælpe de opsagte videre. Forsøget starter 1. januar 2020 og slutter 31. december
2023. Du kan læse mere om forsøgsordningen:
www.bupl.dk/ledige-skal-kun-i-a-kassen

Kvindernes internationale kamp- og festdag

Feministiske fremtider. I år på Kvindernes Internationale Kamp- og Festdag ses der fremad. Fremtider, hvor
kønnene er mere lige, hvor den økonomiske ulighed i
verden er mindre, hvor det trygge liv ikke er et privilegie
forbeholdt de få, og hvor grundlæggende rettigheder
som uddannelse, sundhed og ytringsfrihed gælder alle
mennesker. Til dette års 8. marts på Kvindemuseet giver en række forskellige grupper deres bud på, hvordan
feministiske fremtider kan se ud. I Kvindemuseet, Domkirkeplads 5, kl. 10-22 / www.kvindemuseet.dk

Debatmøde

Debatmøde: Uro om EU-mindsteløn
EU-kommissionsformand skaber uro med forslag om
EU-mindsteløn. I Danmark er fagbevægelsen modstander af en EU-mindsteløn. Blandt andet mener den, at
Danmark vil miste retten til at konflikte over for udenlandske firmaer. Det bliver op til EU-domstolen at tolke
en konflikt om løn. Det vil få lønniveauet i Danmark til at
falde. Debatmøde på DOKK1. Mandag d. 6. april kl. 17 i
lille sal. Arrangører: Folkebevægelsen mod EU Aarhus,
3F Transport Logistik & Byg, Aarhus.

Har de rigtige
kontaktoplysninger?

Som medlem af BUPL kan du stemme til din overenskomst. For at vi kan kontakte dig om overenskomstforhandlinger og overenskomstafstemninger mm., er det
vigtigt, at vi har de rigtige kontaktoplysninger. Derfor
håber vi, du vil tjekke, om vi har din mail, dit mobilnr.
Og din arbejdsplads registreret korrekt. Du kan opdatere dine oplysninger på www.bupl.dk/omminside
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ARRANGEMENTER I BUPL ÅRHUS
MARTS 2020
Ledermedlemsmøde
•

Fokus på ledernes arbejdsmiljø. Formiddag: Pædagogisk ledere. Eftermiddag: dagtilbudsledere
Tirsdag den 3. marts – formiddag og eftermiddag

Netværksforløb for nye ledere
•

Forløbet består at 3 møde gange. Hver med sit specifikke ledelsesmæssige tema.
Onsdag den 4. marts kl. 9.00 -12.00

Fælles TR- og AMR-møde på folkeskoleområdet
•

Tema for dagen: 'Er der en pædagog tilstede?'
Torsdag den 12. marts kl. 08.30 -13.00

TR-træf
•

Årligt træf for tillidsrepræsentanter. I år om det der tager tid fra kerneopgaven samt oplæg om humors relevans.
Fredag den 13. marts Kl. 8.30 -15.30

Faglig morgencafe for pensionister og efterlønner
•

Pensionister og efterlønnere mødes for at høre nyt fra fagforeningen
Fredag den 13. marts Kl. 9.00 -11.30

Konference: At tale med børn
•

Om barnets sociale egenskaber og evne til at indgå i udviklingsfremmende dialog
Tirsdag den 17. marts kl. 9.00 -15.50

Netværk vedr. børn med særlige behov
•

For pædagoger der arbejder med børn og unge med særlige behov
Onsdag den 18. marts kl. 8.30 -11.00

Netværk for arbejdsløse
•

Arbejdsløse pædagoger mødes en gang om måneden og får seneste nyt fra fagforeningen.
Torsdag den 19. marts Kl. 10.00 -12.00

Fagligt politisk værksted
•

Pædagoger fra hele landet mødes i Kolding og drøfter praktikken i pædagoguddannelsen
Mandag den 23. marts kl. 10.00 -15.00

Temadag: Børneperspektiver i fokus
•

Fokus på hvordan pædagoger kan arbejde med børns perspektiver, først i konkrete møder med børn, siden i udvikling af meningsfulde evalueringsformer.
Tirsdag den 31. marts – formiddag og eftermiddag

•

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i dagtilbud. For alle BUPL-AMR i område Grenåvej øst og vest
APRILTirsdag den 18. februar Kl. 9.00 -12.00

ærk for AMR – dagtilbud Grenåvej øst / vest
Pædagogisk Træf

•

BUPL inviterer til Pædagogisk Træf torsdag 16. april 2020 i Odense. For alle pædagoger, inkl. fælles transport.
Torsdag den 16. april Kl. 9.15 -16.15

Se mere om arrangementerne og tilmeld dig på www.bupl.dk/aak
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