NYT FRA KONTORET
Søndag den 8. november 2020
Hej alle sammen
En ny uge er gået og de fleste af jer har forhåbentlig holdt en meget velfortjent weekend. Til de af jer
som har skullet arbejde, håber jeg at I har nogle andre dage at se frem til, hvor I kan lade jeres batterier
op og være sammen med jeres kære.
Denne uge har vist os hvor hurtigt hverdagen kan ændre sig i disse covid19 tider. Her tænker jeg
selvfølgelig på dem som bor i de nordjyske kommuner, som er blevet lukket ned. Det er mit håb for jer,
at I uanset holdning til diverse foranstaltninger husker at passe på hinanden og får det bedst mulige ud
af den situation vi alle står i.
I pædagoger på arbejdspladserne er frontpersonale og løser en vigtig samfundsopgave. Der skal passes
på jer, så I kan være trygge ved at jeres opgave. Hvordan man gør dette bedst er der dog mange
holdninger til. Jeg har i den forløbne uge været i kontakt med både TR’er, pædagoger på gulvet, ledere
og repræsentanter for kommunen i forhold til covid19. Det er mit klare indtryk, at alle gør hvad de kan
for at få det bedste ud af situationen. Tag gerne kontakt til jeres TR når der er situationer/opgaver I
finder svære eller uforståelige. Meget af det vil de kunne svare på, og ellers kan de samle sammen og
give det videre til mig og bestyrelsen. På den måde kan vi hele tiden have øje for hvordan situationen
opleves hos jer – frontpersonalet. Og på den måde kan vi bedst hjælpe og støtte jer.
Vores bestyrelse er stadig udfordret af at mangle aktive medlemmer til posterne som hovedbestyrelsesmedlem, næstformand og suppleanter. Det er vores ønske snarest at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvis eneste punkt bliver at afholdt valg til disse poster. Det er absolut ikke et krav at
have erfaring med bestyrelsesarbejde i forvejen, I skal nok få alt den støtte og hjælp som I har brug for.
Så vil man være med til at gøre en forskel og hjælpe os med at sætte dagsorden for alle pædagoger på
Bornholm, hører vi meget gerne fra jer på mail: hekh@bupl.dk eller mobil 25589424.
Den forgange uge har budt på mange varierede opgaver. Der er de daglige opgaver med at støtte og
rådgive de medlemmer som jeg er i kontakt med på mail, tlf og til møder. Dertil har jeg i denne uge haft
fornøjelsen af at være forbi et par arbejdspladser og hilse på. Det er en opgave som jeg prioriterer så

højt jeg kan, da den hjælper mig med indsigt og viden om hvad der foregår og fylder ude på de
forskellige arbejdspladser.
I torsdags havde jeg ligeledes fornøjelsen af, sammen med formanden for Bornholmslærerforening
Signe, at blive interviewet til TV2Bornholm programmet ”Mellem os”. Det var en rigtig god oplevelse. Vi
er begge nye som formænd og står med en stor opgave til fordel for vores respektive foreningers
medlemmer. ”Mellem os” er et program hvor man kan tillade sig at være lidt mere ”loose i det”, men
samtidig have mulighed for at komme ud med sit budskab.
Som I muligvis har set, kom BUPL i medierne omkring problematikker med at skoler i smug bruger
SFO’ernes midler til at drive skole for. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt!! De eksempler der kom
frem, er IKKE fra Bornholm, men de viser at der er en tendens på landsplan og vi må ikke lukke øjnene
for at tilsvarende problematikker kan forekomme på Bornholm. Dette er noget som jeg vil drøfte med
vores TR på skolerne og være meget obs på i den kommende tid.
Tirsdag var for fagbevægelsen lidt af en mærkedag. Ikke kun på Bornholm, men i hele landet. De to store
fællesorganisationer LO og FTF blev for nogle år siden lagt sammen på landsplan. Nu er turen så kommet
til de lokale afdelinger/sektioner og i tirsdags blev den første lokalsektion, FH sektion Bornholm, en
realitet. Det at to så store fællesorganisationer nu er blevet til Én, gør at vi kommer til at stå med en stor
spiller som står stærkt i forhold til at varetage medlemmernes interesse på det bornholmske
arbejdsmarked. Det er en stor hjælp at være så mange der står sammen, når der skal ligges pres på
politikere og andre beslutningstagere. Det er med en vis stolthed og ærefrygt jeg ser frem til også der, at
skulle være med til at varetage blandt andet pædagogernes interesse i den nyvalgte bestyrelse hos FH
Sektion Bornholm. Men alt dette skal I nok komme til at høre om fremadrettet.
Det må være ordrerne for denne gang. Skulle I høre om nogle medlemmer som savner at modtage
nyhedsmailen, skal I blot bede dem om at melde sig til på hjemmesiden.
Pas på jer selv og hinanden derude og husk på jeres medarbejderrepræsentanter, AMR’erne og
TR’erene. De er dygtige og kan hjælpe med mange opgaver. Lige som vores fællesorganisationer: Alene
kan vi mange ting, men sammen kan vi det meste!!!
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