NYT FRA KONTORET
Fredag den 19. juni 2020
Hej med Jer,
Snart er sommerferien over os, og det trænger vi da til på mange måder, selvom det kan føles
som om at foråret bare forsvandt i Coronakrisesituationen.
Vi har nu kørt kontoret som normalt i et par uger, og det er bare rart med nogle rutiner i
hverdagen igen.
Jeg var tilbage i Forbundet i går, til første fysiske formandsmøde – det var nu rart at se dem alle
igen, og have nogle andre snakke, end som dem man kan have på Skype.
Der har været en del i medierne omkring OK21, og hvorvidt at Forhandlingsfællesskabet ville
forhandle, eller forlænge den nuværende OK på grund af Coronakrisen – det blev i går vedtaget
at der bliver forhandlinger, og det bliver skulder ved skulder som i 2018, dvs. alle er med på, at
vi skal forhandle for de kommunalt ansatte som vi plejer.
Der har også været en Vilkårsundersøgelse, af to omgange, her under Corona – vi har fået
resultatet på landsplan, men det er ikke afgjort om vi skal bruge det som en historie i medierne
endnu eller ej, da der er stor forskel på svarprocenten i de forskellige kommuner, men jeg kan
her komme med et par udsagn fra 2.fase af genåbningen:
•
•
•

7 ud af 10 pædagoger synes at 2.fase af genåbningen fungerer godt set med børnenes
perspektiv.
6 ud af 10 pædagoger vurderer deres arbejdsmiljø til at være godt i 2.fase af
genåbningen
7 ud af 10 pædagoger er enige i at det øgede fokus på rengøring & hygiejne tager tid fra
det pædagogiske arbejde

Vi vil på et TR & AMR lave vores egen evaluering i kommende uge, som jeg & bestyrelsen kan
bruge til at fortælle både politikere & embedsfolket hvad der har været godt eller skidt ved hele
den meget særlige situation vi stod & stadigvæk står i f.ht. Covid-19.
Til sidst vil jeg lige orientere om status på forhandlingerne på skoleområdet – der er åbenbart
ikke særlig stor velvilje til at indgå nogle aftaler med BUPL Bornholm, gældende for samtlige
kommunale skoler på vores lille Ø. Det er jeg voldsomt træt af, og jeg er i gang med et større

detektiv arbejde for at finde ud af, hvem der stopper dette: er det politikerne, embedsfolk, eller
ansatte i Løn & Personale.
Pt. har jeg fået henvendelse fra Kildebakken som gerne vil lave nogle aftaler for de ansatte der,
& det går jeg så videre med i første omgang, men så er vi jo lige vidt kan man sige, og der vil
være forskellige tillæg for at varetage samme opgave, alt efter hvilken skole du så er ansat på.
Til Jer der er særligt interesserede i dette – I skal vide at jeg ikke har givet op, og jeg vil fortsat
forsøge at få en fælles aftale for Jer på skolerne.

Rigtig god weekend
Rie

