NYT FRA KONTORET
Fredag den 29. maj 2020
Hej med Jer,
Jeg gør hvad jeg kan for at holde Jer orienteret om alt nyt der sker i disse Coronatider. Send
endelig denne mail videre til Jeres kolleger
I har sikkert læst at der er diskussioner i ForhandlingsFællesskabet om hvordan vi skal gøre
med de kommende overenskomstforhandlinger. Der er pt. ikke enighed om hvordan det skal
landes, og hvad man i fællesskab skal gå videre med.
Der blev i sidste uge vedtaget en lov, så medlemmer i risikogruppen kan gå hjemme på
sygedagpenge, og der gives refusion til arbejdsgiver fra dag 1. Det er rigtig godt & betryggende.
I kan læse mere om det på vores hjemmeside, som fortsat bliver opdateret med spørgsmål &
svar, & justeringer af diverse retningslinjer.
https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/
Vi satser på at afholde bestyrelsesmøde & TR møde i juni – der er indkaldt til bestyrelsen, og
TR kan forvente en kalender invitation snarest. Jeg glæder mig meget til at vi kan mødes i
samme lokale & tale om tingene face to face.
Vi har i vores lokale forhandlingsfællesskab modtaget en henvendelse fra BRK om at forlænge
den fælleserklæring vi havde tiltrådt i Coronatiden omkring frivilligt at tage opgaver på andre
overenskomstområder – den udløber d.31. maj 2020. Der er ikke opbakning til at forlænge, da
både FOA & SL`s medlemmer har været meget udfordret på dennes indhold & hvordan det er
blevet fortolket, så vi kommer ikke til at forlænge i fællesskab, men beder BRK kontakte os hver
især vedr. en lokal aftale indenfor de områder hvor der stadig måtte være et behov.
Der er jo også sket det, at vi her i ugen har mistet en uddannelses leder på KP Bornholm, altså
på pædagog uddannelsen. Det synes vi, både jeg & Bitten fra SL, er yderst problematisk & vi er
bekymrede for hvad det kan have af konsekvenser for uddannelsen på øen. Vi var ikke
orienterede på forhånd, og vi tog derfor kontakt til KP København, hvor ledelsen af KP
Bornholm jo fremadrettet skal varetages fra.
Så kom der ellers kan i kommunikationen & de forsikrede os om at det nok skulle blive meget
bedre fremover
Vi har aftalt et møde med dem, en dekan, en koordinator & PLS(vores
studenterorganisation) d.11 juni ude på Campus.

Næste uge er kontoret åbent tirsdag, onsdag & torsdag, hvor Susan & jeg fortsat betjener det
på skift. Vi har aftalt at vi fra d.8.juni vil være at finde på kontoret hver dag som før Corona, i
normal åbningstid.
Rigtig god pinse til Jer.
Rie

