NYT FRA KONTORET
Fredag den 18. september 2020
Så fandt jeg tiden til at skrive til Jer omkring det der sker i denne tid…& det er ikke så lidt
Vi havde et godt medlemsarrangement med Thomas Milsted i sidste uge, hvor 22 medlemmer
havde valgt at dukke op – spørgelysten var stor, og jeg tror alle fik noget med hjem at tænke
over, både i forhold til deres arbejdsliv & privat – under overskriften ”Lykke, robusthed & positiv
psykologi”.
I dag er der Årsmøde i den lokale lederforening, hvor der blandt andet skal findes en ny
formand, da Helle Christoffersen har valgt at gå på pension. Nadia Halkjær Jensen kommer, der
er karriere rådgiver i BUPL, specifikt for lederne, kommer og holder et oplæg, samt der vil være
mulighed for individuel karriere rådgivning.
Der har også været flere tilfælde af Corona ude i daginstitutionerne, både blandt forældre &
børn. Det bliver håndteret, og der strammes op på restriktioner i børnehusene igen. Det skaber
dog utryghed hos medlemmerne, og TR & AMR har et møde én af dagene, hvor de vil forsøge
at samle nogle opmærksomhedspunkter til ledelsen af Dagtilbud, som vil kunne skabe mere
tryghed. BUPL har også tilbudt sig til Dagtilbud, hvis vi kan gøre noget for at skabe de bedst
mulige arbejdsvilkår i denne meget omskiftelige tid.
I mandags fik vi udtaget de OK 21 krav vi vil sende videre til hovedbestyrelsen herfra; de krav
gik på både løn (retfærdig løn) både til pædagoger & ledere, & vilkår (tid til
faglighed/forberedelse hele vejen rundt) bedre senior aftaler, med henblik på at fastholde dem
længere på arbejdsmarkedet. Der var også ønske om at kigge på de områdetillæg der er nu,
hvor Bornholm ligger i 0-tillæg på den konto, da man antager at leveomkostningerne er lavere
her på øen & i udkants DK i det hele taget, og er det mon stadig sådan?! Det overordnede
ønske fra Bornholm er flere tydelige aftaler lavet i vores overenskomst, så vi ikke skal bøvle så
meget med lokale aftaler, da det er rigtig svært her, hvor der er rigtig langt til næste kommune,
som tilbyder bedre løn & vilkår.
Generalforsamlingen er lige om hjørnet & der er kommet ca 20 tilmeldinger pt, så I kan
godt komme ud af busken & få Jer tilmeldt på bornholm@bupl.dk senest d.25 sept. Af
hensyn til forplejningen.
Vi holder fast i af afholde den generalforsamling pt, på trods af smittetallets udvikling; vi har
flyttet arrangementet ud af huset, til Åkirkeby Hallerne, af den grund, så sikkerheden for Jer er i

top, med afstand, sprit og andre forholdsregler. Skulle der ske en yderligere udvikling den
næste uges tid, må vi kigge på en plan B. Vi er løbende i kontakt med forbund & øvrige
fagforeninger omkring dette.
Jeg håber at se rigtig mange af Jer den aften, da der som bekendt er kampvalg på
formandsposten, og det er derfor særdeles vigtigt at i kommer & træffer et valg. Vi kommer også
til at mangle folk til bestyrelsen, som meld dig, tag aktivt del i BUPL Bornholm, og vær med til at
skabe endnu mere udvikling & bedre vilkår for pædagogerne på Øen.
God weekend.
Rie

