NYT FRA KONTORET
Fredag den 7. maj 2020
Hej alle sammen,
Jeg håber det går godt derude, og at I holder humøret oppe, mens vi venter spændt på Mette F`s
udmelding om hvordan DK skal åbne mere op under kontrollerede forhold.
Jeg har i dag haft et Skypemøde med skolechef Trine, hvor vi lige fik vendt løst & fast;
-

-

Vi skal fortsætte vores forhandlinger om en aftale for de bornholmske folkeskoler her i maj
måned, det har jo selvsagt været lidt på stand-by siden Corona brød løs midt i marts, hvor vi
faktisk lige have holdt vores første indledende møde, og aftalt at vi skulle ses til en første
forhandling efter påske.
Trine talte også lidt om tankerne omkring åbningen for de resterende årgange, og det skal der
holdes møde om midt i næste uge; hun var rolig & fortrøstningsfuld omkring den delen, og
forsikrede mig i, at både BUPL & DLF vil blive taget med på råd hen ad vejen – det håber jeg hun
husker.

Genåbningen af vores eget lokale BUPL kontor er også rigtig fint, hvor Susan & jeg skiftes til at være dér,
og at have hjemmekontordage. Jeg har med vilje ikke annulleret vores kommende bestyrelsesmøde & TR
møde, som vi har d.19 & 20. maj, da jeg håber at den yderligere åbning af DK vil medføre, at vi kan
mødes nogle flere fysisk, og holde møder, med forholdsregler. I hører selvfølgelig fra mig så snart det er
klart om vi kan eller må gennemføre de møder.
Vores hjemmeside har været nede i denne uge, og i dag er det Min Side der er udfordret, men jeg håber
at IT snart har styr på det, og at der kommer en mere permanent løsning på vores konstante IT problemer
i hele BUPL.
Der skulle være styr på én enkel forlængelse af TR-valgperioden – der er styr på Jer andres, så det er
rigtig rart at der er lavet central aftale om det.
Jeg håber I alle er friske og ved godt mod på trods af at arbejdslivet er en smule anderledes at være i. I
gør det så godt, og det er rart at I bare hjælper & støtter hinanden hvor der kan være udfordringer.
Jeg har endnu ikke hørt om nogle registrerede smittede i dagtilbud & skoler her lokalt, men hvis I hører
om det, må I endelig lade mig vide det, da vi prøver at køre noget statistik på det i BUPL & fordi det kan
meldes som en arbejdsskade hvis man faktisk bliver syg af Corona på sit arbejde.
Til sidst vil jeg ønske Jer alle en god Bededags weekend
Mange hilsner
Rie

