NYT FRA KONTORET
5.december 2020
Så blev det december og julemåned med alt hvad det indebærer af travlhed og hyggelige aktiviteter
både privat og på arbejdspladserne. Her på kontoret går arbejdet sin vante gang med en god vekslen
mellem opgaverne. På lige fod med mange andre, er de fleste af vores møder i disse tider digitale og
kontoret er stadig bemandet af os på skift i et forsøg på at minimere risikoen for smitte på kontoret.
Men der kan altid aftales fysiske møder når det ønskes. Se mere om vores åbningstider her:
https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/kontakt-bupl-bornholm/
Julegaven - en chokoladejulekalender, er så småt begyndt at blive hentet på kontoret, men der er stadig
rigtig mange tilbage – så kom glad forbi kontoret og TAK til alle jer som allerede har været forbi og de
snakke vi her har haft mulighed for
Den Store julegave i år må være Loven om Minimumsnormeringer og at det er blevet rykket frem fra
2025 til 2024. Her lørdag har jeg lige set pressemødet fra ministeriet. Der er taget et vigtigt skridt i
retning af sikre rettigheder for vores børn, når de er i dagtilbud. Jeg glæder mig rigtig meget til at se det
virke ude på de enkelte stuer, jeg ved hvor meget det får indflydelse på vilkårene ude i institutionerne.
3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn til en voksen – som vi selvfølgelig ønsker er en pædagog. Det vil
alt andet lige være med til at højene kvaliteten for børnene og arbejdsmiljøet for pædagogerne. Her
lokalt på Bornholm glæder jeg mig ligeledes til at se, hvornår vi begynder at se midlerne til minimumsnormeringerne tilgå de private institutioner. Børnene og vores medlemmer på de private dagtilbud har
også krav på en bid af kagen. Her er alle ens for loven, og det vil vi have et ekstra øje for i den
kommende tid. Læs mere om minimumsnormeringer her: https://bupl.dk/artikel/lovminimumsnormeringer-dec-2020/
De sidste par år har minimumsnormeringer til dagtilbud fyldt rigtig meget, og på den netop afholdte
kongres har BUPL besluttet, at det nu i den grad er tid til at gøre noget ved fritidsområdet. Det kan I
læse meget mere om her: https://bupl.dk/artikel/nu-skal-fritidsomraadet-styrkes-fem-pejlemaerkerskal-sikre-fokus/ Det bliver super spændende at følge det arbejde fremadrettet.
God Weekend herfra
M.v.h. Henrik Kofoed Hansen
Formand for BUPL Bornholm

