Odense, den 23. oktober 2020
smj/

Referat – BUPL Fyns bestyrelsesmøde fredag den 23. oktober 2020
Kl. 9.00 – 15.30, Bornholmsgade 1, 5000 Odense C
Deltagere:

Rikke Hunsdahl, Lone Reinholdt, Thomas Alslev Jensen, Pernille Tange, Kirsten
Søndergaard, Karina Junker, Henriette Drevsfeldt, Cæcilie Aebischer, Sarah
Munkholm Rasmussen og Steffen Jensen (ref.).

Afbud:

Joy Christoffersen, Stine Lundgaard, Pernille Isaksen, Marianne Carlsen, Henrik
Brandt Rasmussen, Rikke Baasch, Lise Ravn Jeppesen

FORMALIA
1.

Godkendelse af dagsorden

TIL ORIENTERING
2.

Politisk status v. Rikke
Rikke gav en status på det politiske arbejde. Herunder arbejdet opgavebeskrivelse for
politikerne i relation til kommunearbejdet og forberedelse af en FTR politik.
Forbundet har besluttet at BUPL ikke længere skal have et telt på Folkemødet.
Rikke mindede om at BUPL-A kan hjælpe med finde vikarer. Se mere på
www.bupl.dk/jobordre

TIL DRØFTELSE
3.

Forberedelse HB mødet 28.-29. oktober v. Rikke
Bestyrelsen drøftede de væsentligste dagsordenspunkter.
Bestyrelsen var positive i forhold til indstillingen i punkt 9, 10, 11, 12, 14 og 15.
Vigtigt, at TR er obs på at de får kollegaer til at melde sig ind inden den 1. januar. Ellers kan
de ikke få konfliktunderstøttelse.
Bestyrelsen drøftede midlerne til lokalløn som er svære at få udmøntet og få fastholdt
overblikket over tilbageløbsmidler. Det er noget som det er vigtigt bliver rejst ift KL.

4.

OK 21 v. Rikke
Rikke samlede op på de OK 21 krav der er til behandling på HB særligt udpegning af særlige
krav ud fra HB materialet.
Bestyrelsen blev orienteret og fik udleveret det dilemmaspil som bestyrelsen også mødte på
sidste års OK kongres. Det er brugt på TR møderne, hvor OK 21 er drøftet. Lone
præsenterede ligelønsspillet som FTR får udleveret med en opfordring til at spille det i TR
grupperne. Det er bland andet for at holde gang i OK drøftelserne og skabe en
opmærksomhed på ulighederne.
Bestyrelsen foreslog at vi fik lavet en lille digital version på Facebook eller lignende af
ligelønsspillet eller pointer fra spillet. Det kan også være en lille quiz, hvor vi får formidlet nogle

af pointerne. Det kan være vi også skal kommunikere noget om baggrunden for hvorfor
pædagogerne er indplaceret som de er.
5.

FH struktur v. Lone og Rikke
Rikke trak tråden tilbage til oplægget på bestyrelsens seminar om arbejdet med den nye FH
struktur. Nu er der blevet besluttet en struktur. Der bliver to sektioner på Fyn. Lone orienterede
om de to sektioner og processen med at få sammensat en repræsentation i de to sektioner.
Der vil også være mulighed for at nedsætte kommuneudvalg i de to sektioner.
De stiftende repræsentantskabsmøder bliver afholdt omkring 1. december.
Det er usikkert hvem det er der skal sidde i de kommunaludvalg der evt. bliver nedsat. Når det
er lidt tydeligere hvad mulighederne er vender DPL tilbage til bestyrelsen. FTR bliver også
orienteret om FH strukturen. FTR får også et oplæg i stil med det som bestyrelsen fik på
seminaret.

TIL BESLUTNING
6.

Generalforsamling v. Rikke
Drøftelse af tilbagemeldingen fra HB vedr. afvikling af generalforsamling og muligheden for
afvikling af generalforsamlingen digitalt.
Der var opbakning til at afvikle en digital generalforsamling også for A-kassen og
lederårsmødet.
Afvikling så vidt muligt i uge 46. Der tages kontakt med lederbestyrelsen med henblik på deres
ønsker til afvikling af årsmødet.
Kongres materiale udsendes inden for få dage. Delegationen behøver ikke forholde sig til
materialet før den endelige delegation er valgt.

TIL ORIENTERING
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nyt fra PLS v. Cæcilie: Der er årsmøde næste weekend i PLS. Der arbejdes på at praktikken
bliver SU finansieret. Der arbejdes på at styrke vejledningen i praktikken. Praktikprøverne
afvikles virtuelt. Hvis den studerendes teknik ikke virker har man brugt et forsøg. Der er
eksempler på at vejlederne ikke kan komme på systemerne ifm eksamen. Kvaliteten af
eksamen er ikke den samme når det er virtuelt.
Observations praktikkerne er truet af at de studerende ikke får lov til at komme ud i
institutionerne. Der lægges pres på hvad alternativerne så er ift bachelor eksamen.
Rikke oplyste at der er tanker om at genoplive den corona side der har været for studerende
og som har været en stor succes.
Nyt fra FTR v. Rikke: Der er planlagt et 2 dagsseminar som det er usikkert om kan
gennemføres.
Nyt fra FH v. Lone – særskilt punkt på dagsordenen
Nyt fra PBU v. Lone: intet nyt
Nyt fra lederforeningen v. Kirsten: Kirsten referere fra lederbestyrelsen der drøftede,
budgetter, lederårsmøde og OK 21 ift lederne.
Nyt fra kontoret – kommende ansættelsesproces: Henriette vil gerne deltage.
Evt.: Henriette spurgte til om den viden der er om ”Det store tyveri” kan bredes ud og kan
bruges andre steder. Henriette beskriver behovet og Lone tager det med ind i arbejdsgruppen.
Evaluering af mødet: Ingen bemærkninger.
Næste møde: Torsdag den 19. november

