NYT FRA KONTORET
Fredag den 3. juli 2020
Nyt fra Kontoret
Snart hedder det sommerferie for de fleste af os
Selve kontoret er gået på sommertid: fra 1. juli til & d.10. august, mandag til fredag er der åbent
på mail & telefon kl.9-12. Kontoret er lukket for personlig betjening i den periode, men man kan
lave en aftale hvis der skulle opstå noget akut hvor der er et behov for at mødes med os. Jeg
holder ferie fra uge 29 til uge 32, og næste Nyt fra Kontoret, kommer i midten af august.
Jeg er nu endelig i gang med forhandlinger om nogle mere ens vilkår & aftaler for pædagogerne
på skoleområdet. Vi har næste møde i midten af august, og skolechefen har lovet mig at vi er i
mål en gang i september – så det bliver spændende at se hvad vi kan blive enige om.
Jeg har opfordret BRK til at melde klart ud, her inden sommerferien, hvad konsekvenserne vil
være for jer, hvis I vælger at rejse til et af de lande som Udenrigsministeriet ikke anbefaler at
man besøger. Det håber jeg de gør & I er også selv forpligtet til at undersøge hvilke
rejsevejledninger der ligger. Når der IKKE står det er forbudt at rejse til Sverige f.eks., så er det
fordi det vil kræve en lovændring at forbyde folket at rejse. Men ens arbejdsgiver skal tage et
standpunkt, og fortælle om konsekvenserne hvis man vælger at rejse alligevel – og de følger
også retningslinjerne, ved at sende deres ansatte i 14 dages selvbetalt karantæne.
Jeg håber i hvert fald at Jeres leder har gjort det klart for Jer, så I ikke er i tvivl når I skal holde
jeres ferie – ellers skal I spørge.
Det bliver et travlt efterår med blandt andet krav til overenskomstforhandlinger i 2021 der skal
udtages i september allerede, generalforsamling i oktober, kongres i december, samtidigt skal vi
være opmærksomme på hvordan der skal spares her i BRK, og hvordan vi kan sikre at
politikerne kender konsekvenserne af deres beslutninger set med vores briller.
Så batterierne skal lades godt op i ferien!
Vi har i bestyrelsen besluttet at købe en lille anerkendelse til alle vores medlemmer, som I vil få
i løbet af november – vi vil få hjælp af blandt andet vores tillidsrepræsentanter til at få gaven ud
til Jer, så I har den til at hygge Jer med i december måned, og nogle vil også skulle hente den

selv på vores kontor. Nærmere info kommer når vi kommer tættere på november, men jeg
synes det var på sin plads, at takke Jer for indsatsen her under Corona, og ellers bare give Jer
noget lækkert fordi det har vi alle brug for en gang imellem
Så er der kun tilbage at ønske Jer en god sommer.
Mange hilsner
Rie

