NYT FRA KONTORET
Fredag den 27. marts 2020
Hej alle sammen,

Jeg vedhæfter den aftale der nu er indgået mellem KL & Forhandlingsfællesskabet omkring
afholdelse af restferie & afspadsering. Alle medlemmer får en direkte mail i deres E-boks også i
dag omkring dette, hvis den ikke allerede er kommet ud.
Til jer på det private område: Der er noget specifikt til Jer under udarbejdelse centralt, så der
kommer noget særligt i Jeres E-boks om hvad der berører Jer. Igen, hold hele tiden øje med
hjemmesiden hvor spørgsmål & svar om alt vedr. denne meget særlige situation, jævnligt bliver
opdateret.

Vigtige pointer ved denne aftale:
Er man en del af et nødberedskab, eller har andre opgaver man løser
hjemmefra, kan man selvfølgelig kun afspadsere/holde ferie de dage hvor man IKKE er på
skemaet.
-

Varslingsfristen er jo så afskaffet, så det kan aftales fra dag til dag.

Har man ikke hverken afspadsering eller restferie, kan man selvfølgelig ikke
blive pålagt at lægge 5 dage, dog hvis man har planlagt ferie i perioden 14.april til 30.april, kan
den blive rykket frem til afholdelse i gældende periode. (Stk.4)
Har man f.eks. kun 3 dage ferie/afspadsering at bidrage med, så er det det
man giver. Har man 10 dage, så afvikler man de 5 dage.
Igen kan nogle føle uretfærdigheden i dette, men vi skal alle bidrage, og have samfundssind, for
at sikre vi stadigvæk har et arbejde efter dette, og at vi stadigvæk kan modtage vores løn.

Noget andet: FOA, SL & BUPL lokalt har underskrevet den rammeaftale vedr. frivillighed som I
fik tilsendt tidligere på dagen. Vi har alle 3 understreget overfor BRK, at vi forventer ALLE
aftaler der måtte blive behov for at lave i denne tid, skal gå gennem os. Det giver ingen mening,
at vi har denne aftale, og en dagplejer så bare bliver pålagt at varetage nødpasning i dagtilbud

Bornholm – det bliver I alle nødt til at fortælle mig, når dette sker – det er ikke i orden. Vi er
stadigvæk langt fra en sådan situation hvor dette er nødvendigt her på Øen, og vores
forventning til BRK, er at de kontakter os, hvis der bliver behov for det!

Tilsidst er der lidt forvirring omkring hvem & hvordan nødpasningen på skoleområdet skal
foregå, efter at der blev åbnet op for at også udsatte børn kan komme. Jeg har talt med både
Puk, Pernille & Lonni, og der er efter CenterMED mødet i dag, nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Pernille fra Åvang, Pia Tofte & skolechefen – de har møde omkring dette allerede
på mandag.

Rigtig god weekend.
Tak for indsatsen med børn & elever i nødpasningen, & tak til Jer der holder mig løbende
orienteret om hvad der sker ude i felten – det er SÅ vigtigt at vi holder tæt kontakt i denne tid, så
vi kan få alle medlemmer til at føle sig så trygge & sikre i situationen som muligt.
Mange hilsner
Rie

