September 2020

Formandens beretning i den lokale lederforening BUPL Bornholm.
Beretningen er udarbejdet af Peter Cornelius Pedersen
Beretningen er for en 2-årig periode, da vi i lederforeningen på Bornholm afholder årsmøde hver
andet år.
Vores sidste lederårsmøde blev holdt den 14/9-2018 besøg af Mikael Wennerberg Johansen


Den nye Dagtilbudslov trådt i kræft.



Ledelseskommissionens anbefalingerne



BUPL´s ekstraordinære kongres den 20.11.2019



Arbejdet med hvordan det enkelte LB-medlem kan styrke sin lokale politiske

interessevaretagelse, her har vi 2 årlige dialogmøder med Børne- og Skoleudvalget.
Hvor vi har drøftet dagtilbudsloven, den nye styrkede pædagogisk læreplan, behovet for
flere faglige pædagogiske leder på skoleområdet, evalueringskultur: at det er op til os
selv af finde en model til evaluering af den styrkede pædagogisk læreplan, vi var inde
på den lange ventetid der er for en PPR- psykolog samt specialpædagogik på Bornholm.





Kvalitet og minimumsnormeringer i daginstitutioner – Debatten blusede op efter
dokumentar ”Hvem passer vores børn” blev sendt og de efterfølgende landsdækkende
forældredemonstrationer for bedre normeringer



Fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø – Rundtur blandt kommunale ledere (Leder
TR og AMR) hvordan der kan arbejdes mere systematisk med arbejdsmiljø og hvilken
viden og hvilke tiltag, Lederforeningen mener, det kræver at styrke arbejdsmiljøet. Se
på KL som medspiller.



Karriererrådgivning af ledere (Nadia Halkjær Jensen) Dagens program.



Lederforeningen skal være synlig for ledermedlemmerne, og værdien af medlemskab af
BUPL og Lederforeningen skal være tydelig for dem. Ledermedlemmerne skal opleve
en medlemsservice, der er tilpasset dem og matcher deres behov.



Kernefortælling om pædagogfaglig ledelse på 6+ området.



Landsdækkende sygefraværsindsats, som gik i luften i begyndelsen af januar 2020.

OK21: Overskrifterne på de 5 dilemmaer som blev indsamlet var:

o Et arbejdsliv som lederne kan holde til
o Pædagogiske lederes løn/lønniveau skal afspejle deres ansvarsområde
o Ny styrket lærerplan – tid til faglig ledelse
o Styrkelse af den pædagogfaglige ledelse
o Rekruttering til ledelse – pædagoger skal ledes af pædagoger


Emner til BUPL’s ledelsespolitiske konference 19. marts 2020

