Nyhedsbrev april 2020 fra
BUPL’s FTR’er og leder-TR Lolland kommune
fokus på sikkerhed og smittefare. Kontakt
BUPL, hvis I har kendskab til situationer, hvor
der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til
smittespredning.

Kære BUPL medlemmer i Lolland
Kommune.
Hermed endnu et nyhedsbrev fra FTR’erne i
Lolland.
Alle fysiske møder er droslet ned, så skriftlig
kommunikation er en måde, hvor vi kan
kommunikere med medlemmerne og
TR’erne☺
Siden meldingen om den gradvise genåbning
af skoler og dagtilbud har der været travlhed,
travlt med planlægningen, travlt ved
telefonerne og der er holdt Skype-møder i
hidtil uset omfang.
Har I spørgsmål, som I søger svar på, så er vi
tilgængelige via mail eller på telefonen.
Fra BUPL Sydøst: Kontoret arbejder med
en gradvist genåbning og fra 8. maj
forventes helt genåbnet.
Telefoniske henvendelser er der en del af,
og der er stadig 2 telefonvagter i
åbningstiden.
Dagligt samles op på, hvad der kommer ind
af sager og spørgsmål, så særlige
problemstillinger undersøges juridisk og
aftalemæssigt.
Der har været en del spørgsmål til konkrete
forhold omkring arbejdstilrettelæggelsen:
Hvor mange m2 skal der være til rådighed pr.
barn, skal børnene være udendørs, hvordan
definerer man en gruppestørrelse og hvordan
forholder det sig med sammenlægning af
grupper i ydertimerne?
Der er fortsat også en række henvendelser
fra medlemmer og tillidsfolk i spørgsmål om
arbejdstidstilrettelæggelse, som følge af
nedlukningen.
BUPL har en opgave med at bidrage til at
reducere smittespredningen generelt i
samfundet og dermed også risikoen for at
vores medlemmer og deres nærmeste bliver
smittet og syge. Derfor er der lige nu ekstra

Personsagsbehandlerne arbejder videre med
såvel eksisterende som nye sager i det
omfang, det kan lade sig gøre.
Det politiske påvirkningsarbejde er gået ned i
gear, men der arbejdes på det i det omfang,
der er mulighed for det
Alle arrangementer og møder er aflyst også
møderne hen mod OK -21.Det forventes at
OK-medlemsmødet 20. august i Næstved
gennemføres.
Det kommende bestyrelsesmøde er aflyst.
Bemærk i øvrigt at årets generalforsamling
finder sted den 8. oktober kl. 18 i Ringsted,
mens den lokale lederforenings årsmøde
foregår i Karrebæksminde den 1. oktober kl.
9.00.

HUSK at tilmelde jer BUPLs nyhedsbreve – her er megen information.
Sektor-MED for skoler og dagtilbud:
Under indtryk af nedlukningen er følgende
besluttet:
”Formandskabet (Espen Fossar Andersen og
Gunvor Thorsen) har besluttet, at mødet den
25. marts ikke skal afholdes – heller ikke som
Skype-møde.
I stedet vil de vigtigste punkter blive
behandlet på den måde, at Stig Jørgensen
udsender punkterne på mail til medlemmerne
af Sektor-MED – punkt for punkt – med den
planlagte sagsfremstilling.
Referat med høringsvar på
Folkeskolestrategien er nu lagt på
Medarbejderportalen.
Processen for dannelse af en ny Specialskole
er i gang og alle medarbejdere på BUPLs
område har fået besked om deres
arbejdsplads fra 01.08.20. Heldigvis lykkedes
det at undgå afskedigelser. NU går arbejdet i
gang med at få valgt TR, AMR og etablere
TRIO-grupper og MED-udvalg fra 01.08.
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Næste ordinære møde i Sektor-MED er 28.
maj og om nødvendigt vil Sektor-MED blive
indkaldt til ekstra møde.
Dagsordens udvalget under Sektor-MED:
Susanne Køhler (DLF), Elisabeth Sonnberg
(FOA), Betina og Gunvor (BUPL) har
ugentlige Skype-briefing -møder med Espen
og Carsten. Vi drøfter løst og fast uden en
fast dagsorden.
Har TR’erne noget, I ønsker dagsordensat,
så kontakt os endelig.

HUSK at se referaterne fra MEDudvalgene på Medarbejderportalen.

Nyt fra FTR på Dagtilbud:
På Dagtilbud blev udmeldingen om
genåbning startskuddet til et kæmpe
organiseringsarbejde med at få
sundhedsstyrelsens retningslinjer til at gå
op med vores virkelighed ude på gulvet.
Struktur, vagtplaner, opdeling af rum –
ude arealer og børnegrupper samt
rengøring af legetøj og håndvask kom
med et til at fylde rigtig meget i vores
hverdag.
Der er blevet gået til den ude lokalt for at
få lavet en plan, der kan få hverdagen til at
fungere og blive klar til genåbningen.
Det er min oplevelse, at ledere og
medarbejdere har samarbejdet godt om at
løfte denne store opgave til gavn for børn og
forældre.
Vi har aldrig stået i en lignende situation før
og der har været rigtig mange spørgsmål
men ikke helt så mange svar.
Det er en meget anderledes tid, vi står i pt.
men jeg oplever, at I er gode til at finde nye
og kreative løsninger for at give børnene den
bedste dag inden for den nye ramme.
Jeg glæder mig over at, selv i en periode,
hvor vores pædagogiske faglighed har
trænge vilkår, holder vi fokus på, at børnene
stadig har brug for trygge og nærværende
voksne, der viser vejen i en meget mærkelig
hverdag.

Nyt fra FTR på skole/SFO/klub:
Alle har haft rigtig travlt med genåbning og
der har været mange spørgsmål og færre
svar.
Heldigvis har vi et velfungerende TRIO- og
MED-samarbejde og i situationer som denne
skal MED-aftalen og Lollands værdier virkelig
stå sin prøve.
Det er mit indtryk at det er lykkedes, der er
lyttet, korrigeret og inddraget og vi skal huske
at vi alle står i en situation, vi aldrig har
prøvet før.
Førskole-børnene er er begyndt i SFO den
20. april, det blev ikke som planlagt, alle har
måtte improvisere for at give børnene en god
start.
3. årgang er udmeldt af SFO fra samme dato
og overgået til Juniorklubber og SFO 2’er og
her er også ændrede åbningstider.
Jeg har hørt fra alle TR’erne, at mange af
udfordringerne er meget lokale, nogle skoler
har store velegne ude-arealer – andre har
skulle ”opfinde” andre muligheder for at leve
op til parolen om ”mest muligt ude”.
Det er forskelligt hvor mange timer skolen har
undervisning, hvor længe SFO har åbent og
om pædagogerne er med i undervisningen
eller dækker hele SFOs åbningstid.
Nogle har kunne fortsætte i samme lokaler og
bygninger, andre skulle møde ind på andre
afdelinger/matrikler
Alle har skulle finde en model for organisering
af arbejdet, så både børn, medarbejdere og
forældre kan overskue tingene og finde sig
tilrette i det.
Efterhånden som dagligdagen bliver mere
”rutine” er det vigtigt at holde fokus på BÅDE
retningslinjerne OG det pædagogiske
arbejde.
Vi skal huske på, at børnene stadig har brug
for nærværnede, lyttende og inddragende
pædagoger. Det er muligt, at vi voksne kan
forstå det meste af den information vi får –
men kan børnene det?
Per Shultz Jørgensen har været i medierne
og husket os på det, læs evt.:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/boernefor
skere-saadan-faar-vi-de-mindste-bedstgennem-coronakrisen
Til sidst orientering om 1. maj arrangementet
– der bliver nemlig kun et – læs mere.
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FTR’er for BUPL, Lolland Kommune
Gunvor og Betina

Det sker 1. maj
I år kan vi ikke stå skulder ved skulder i de store
parker og pladser rundt omkring i landet den 1.
maj. På grund af coronavirus er det frem til den
10. maj forbudt at samle sig mere end 10
personer.

arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer,
som kommer på kryds og tværs af hele landet.
”Og så skal vi som altid bruge dagen på at
diskutere, hvordan vi får et bedre samfund med
mindre ulighed og større solidaritet med dem, der
har mindst. Lige netop dét aktualiserer krisen i høj
grad –

Tilmeld dig 1. maj live på Facebook
”Men forbuddet skal ikke afholde os fra at stå
sammen – det har vi brug for – mere end
nogensinde”, pointerer formand for
Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette
Risgaard.
”1. MAJ LIVE. Stærkere sammen – hver for sig”
finder sted kl. 10-11 som en live-begivenhed på
Facebook. Her får begivenheden sin egen side og
vil blive distribueret ud på omkring 100
facebooksider, bl.a. hos fagforbund og
lokalsektioner og regioner under FH.
På programmet vil være en lang række indslag
med musik og fællessang, taler, hilsner og
efterfølgende lokale virtuelle arrangementer:
Tale fra FH-formand Lizette Risgaard, hilsen fra
SF og Ø, musik af Pernille Rosendahl, Peter
Sommer, Allan Olsen, Katinka, Magtens
Korridorer, Bjørn Fjæstad, Clemens Knejterne og
fællessang on-line.
Og du vil kunne høre 1. maj hilsner fra mange af
fagbevægelsens tillids- og
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