NYT FRA KONTORET
20.november 2020
En ny uge er gået på kontoret og det har været en uge fyldt med møder. Møder både fysisk og virtuelt,
samt sagsbehandling.
Covid-19 fylder fortsat meget i medierne og på arbejdspladserne. Det har vi nok efterhånden alle
sammen en forventning om at det kommer til at gøre i lang tid frem. Det er også Covid-19 der har været
i fokus når medierne i denne uge har kontaktet mig. Jeg er blevet spurgt ind til BUPL Bornholms lokale
holdning til at anbefale forældrene at bruge mundbind når de færdes indenfor på institutionerne. Det
korte svar er at jeg i tråd med BUPL Forbund anbefaler at forældrene bruger mundbind i institutionerne.
Dette gør jeg ud fra den tanke at, hvis mundbind kan være med til at begrænse muligheden for at i
pædagoger bliver smittet når i udfører jeres job og dermed kan gøre det lidt mere trygt for jer, SÅ
anbefaler jeg mundbind. Af samme årsag gør jeg alt hvad jeg kan for at italesætte det store arbejde i
løfter, der hvor jeg færdes. I er frontarbejdere og det fortjener anerkendelse og at vi andre gør vores del
for at passe på jer.
I den forbindelse vil jeg minde jer om at svare på medlemsundersøgelsen af pædagogers vilkår under
corona. Hvis jeres oplysninger på ”min side” er korrekt burde i alle have modtaget et link til
undersøgelsen i jeres mailboks.
I den kommende uge er der mange spændende ting på programmet, men jeg glæder mig rigtig meget til
mandag og vores lille ekstraordinære generalforsamling på Møbelfabrikken kl. 18-19 hvor vi skal
vælge vores nye Næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem.

Pas på jer selv og hinanden derude. Og husk, er der noget – så kontakt jeres TR, AMR eller undertegnede

God Weekend herfra
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