NYT FRA KONTORET
18.december 2020
Julen står fordøren og med den en velfortjent juleferie. Desværre en jul og juleferie som lige
som så meget andet i år, kommer til at stå i skyggen af Covid-19. Men det er mit ønske for jer
alle, at i får en glædelig jul og et godt nytår.
Det har været et år med megen omstilling og med jer på gulvet i forreste linje – der er blevet
trukket store veksler på jeres kompetencer og omstillingsparathed. Nogle er blevet utrygge,
mens andre ikke lader sig påvirke. Men fælles er, at i ALLE har knoklet og opgaven er blevet
løst til børnenes og brugernes bedste. https://bupl.dk/artikel/ny-podcast-et-aar-med-omsorg-icoronaens-skygge/
Der er flere der giver udtryk for at NU er man træt og trænger til ferie. Det er helt forståeligt og
derfor er det ekstra ærgerligt at det er så svært at få øje på anerkendelsen af jeres store indsats
her lokalt.
Så nyd julen og nogle velfortjente feriedage og kom tilbage med fornyet energi til et nyt år, hvor
det forhåbentlig snart begynder at gå den rigtige vej.
Dette var også året hvor minimumsnormeringerne blev vedtaget ved lov og som jeg har udtalt,
så glæder vi os nok alle til at de er fuldt udmøntet i 2024. Det er et ”minimum” så kampen er
ikke slut, nu skal der bygges ovenpå.
Men det er bestemt ikke slut der, vi skal ligeledes have gjort noget ved Fritids og klubområdet.
Det har ligget alt for stille, alt for længe. Her trænger vi virkelig til at få højnet indsatsen og det
store arbejde vil vi starte på i det kommende år. Vi kunne også nævne pædagogerne i DASK
som gør en kæmpe indsats for udsatte unge og der er sikkert mange flere jeg burde nævne.
Derudover står vi over for en overenskomstforhandling som også kommer til at fylde en del i det
nye år. Så der bliver masser af spændende opgaver for os alle.
I forbindelse med OK forhandlingerne vil jeg minde jer om at har i kollegaer som endnu ikke er
en del af vores fællesskab, så er det senest 1. januar 2021 de skal melde sig ind, hvis de vil
være sikker på konfliktunderstøttelse i forbindelse med en eventuel konflikt. Se:
https://bupl.dk/medlemskab/bliv-medlem/
Vi ligger stadig inde med en stor mængde julekalendere på kontoret – kontakt os gerne snarest
og lav en aftale i forhold til afhentning. Dog senest 11. januar. Herefter vil det blive doneret væk
efter bestyrelsens anvisninger.

I forbindelse med julen vil kontoret som udgangspunkt være lukket, men der er åbent for
telefonisk kontakt 4 dage. Den 21. 22. 28 og 29 december i tidsrummet 9-12. Derudover er
formandens mobil altid i nærheden hvis noget ekstraordinært skulle opstå.
Kontoret er åbent som normalt fra den 4. januar 2021. Dog altid en god ide at lave en aftale før
man dukker op på kontoret – Det er SÅ ærgerligt at løbe på en lukket dør fordi vi tilfældigvis er
ude på en opgave. https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/

Med de ord vil jeg endnu engang ønske jer en glædelig jul og godt nytår. Vi ses i det nye år
hvor jeg sammen med bestyrelsen fortsætter arbejdet med at kæmpe for jeres vilkår :-)
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