NYT FRA KONTORET
Fredag den 21. august 2020
Velkommen tilbage efter sommerferien til de fleste af Jer
Håber I har nydt det & fået slappet godt af – det har jeg i hvert fald!
Et travlt efterår venter BUPL; der skal udtages krav til vores OK21 forhandlinger, & de skal
sendes ind til vores hovedbestyrelse senest d.15.september. Jeg kan fortælle Jer at der er 3
overordnede temaer som der skal stilles krav under: retfærdig løn til pædagoger, Tid til
faglighed & pædagogfagligledelse.
Vi har i den forbindelse valgt at invitere TR, AMR & bestyrelse til et fællesmøde, hvor vi
sammen bliver klogere på hvilke krav vi synes der er vigtigst at sende videre. Den dato er ikke
fastlagt endnu, da det kræver lidt koordinering med én fra Forbundshuset der vil komme &
hjælpe os med dette. I kan til hver en tid skrive til mig, eller tag kontakt til Jeres TR for at
fortælle hvad I synes der er vigtigst at kæmpe for ved OK21 forhandlingerne.
Vi har også generalforsamling i år, og pga. af Corona & de retningslinjer der skal følges, har
bestyrelsen set sig nødsaget til at flytte både dato & sted for generalforsamlingen;
I skal derfor notere Jer datoen tirsdag d.29.september kl.17.30-22.00 i Åkirkebyhallerne.
Vi starter med spisning, og fortsætter derefter med generalforsamling for både A-kassen &
fagforeningen. PBU, altså Jeres pensionskasse vil igen i år være tilstede. I vil måske undre Jer
over at der i kommende fagblad, Børn & Unge, vil stå en anden dato & sted, men det bliver
rettet til næste gang & i den officielle indkaldelse der kommer på hjemmesiden & i på vores
facebook side.
I skal vide at vi mangler friske folk til bestyrelsen, så kom & stil op, og bliv en del af BUPL
Bornholms bestyrelse, så vi sammen kan kæmpe for de bedst mulige vilkår for vores
bornholmske medlemmer.
Vores forhandlinger med skolechefen om nogle ens & ordentlige vilkår for skolepædagogerne i
den Bornholmske Folkeskole fortsætter også i denne uge, og jeg har i den forbindelse også
bedt om et møde med Børn & Skole udvalgsformanden Morten Riis, så jeg lige kan få styr på
hvad de i BSU tænker man vil med pædagogerne i skolen her på Øen. Vores kolleger i
folkeskolen, lærerne, fik som bekendt en central arbejdstidsaftale i sidste uge, og det bliver
også interessant at følge med i, hvordan det vil påvirke pædagogerne arbejdsvilkår i skolen.

God weekend
Rie

