NYT FRA KONTORET
15. januar 2021
Hej alle sammen
Her kommer ugens nyhedsbrev, det bliver måske lidt anderledes end det plejer. Årsagen skal
findes i at alle medlemmer gerne i disse dage skulle modtage en besked på ”min side” inde på
https://bupl.dk/ Der vil i blive orienteret omkring et par nyheder som har betydning for os alle.

Når i alligevel alle sammen er inde på ”min side”, så vil jeg opfordre til at i kontrollere om jeres
oplysninger er korrekte.

Corona restriktionerne er blevet forlænget og det har betydning for os alle, har i spørgsmål
herom vil jeg opfordre jer til at holde jer orienteret på vores hjemmeside. Her kan i finde svaret
på en lang række spørgsmål: https://bupl.dk/artikel/corona-virus-alle-gode-raad-samlet-et-sted/
I er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på kontoret.
Følg også gerne Vores landsformand Elisa på Facebook eller hendes blog: https://bupl.dk/buplmener/formandsblog/

Lige et par ord om kommende arrangementer:
Fyraftensmødet på Hotel GSH den 1. februar med vores pensionsforening PBU er desværre AFLYST
Har i spørgsmål omkring pension og brug for rådgivning, er i altid velkommen til at kontakte Connie
Madsen fra PBU. I disse Corona tider bliver rådgivningen dog telefonisk eller digitalt. Connie kan træffes
på mail: cma@pbu.dk eller tlf.: 35272816

Et arrangement som BLIVER til noget og som jeg godt vil opfordre så mange som muligt til at
deltage i, er et online møde som Lotte Rod har inviteret til gennem sin facebookside. BUPL vil
fremadrettet have endnu mere fokus på fritidspædagogikken og derfor giver dette rigtig god
mening at deltage i for alle interessenter – del gerne med venner, kollegaer og bekendte. I Kan
se mere her: https://www.facebook.com/lotterod/posts/3730093093711380 eller læse opslaget
herunder:

Fra lottes Facebook:
INVITATION:
2021 skal være fritidspædagogikkens år
Alt for længe har vi glemt fritidspædagogikken. Men nu skal det være! Vi skal genstarte
samtalen om, at børn skal have fri tid, hvor de selv bestemmer, hvad de vil lave. De skal kunne
slappe af, være sammen, lege, bygge i værksteder, eksperimentere. De skal have dygtige
pædagoger, som hjælper fællesskaber med at gro. Kort sagt: fritidspædagogikken skal igen stå
i sin egen ret og ikke bare som noget, der kommer efter skolen.
I februar skal ministeren og alle ordførere diskutere fritidspædagogik med mig i folketingssalen.
Men først vil jeg gerne have alle jer på banen, som brænder for fritidspædagogik, arbejder med
det eller har børn der.
Derfor skyder jeg fritidspædagogikkens år i gang med et onlinemøde onsdag, den 20. januar
klokken 20, og jeg vil gerne have dig med
Info og tilmelding

Tidspunkt: Onsdag d. 20. januar kl. 20.00 til 21.30.
Sted: Microsoft Teams.
20.00 – 20.05: Velkommen til.
20.05 – 20.25: Peptalk af Nils Falk Hansen, ph.d. studerende ved Danmarks institut for
Pædagogik og Uddannelse,
Trine Ankerstjerne, konsulent hos BUPL’s professionsenhed, og Michael Madsen,
afdelingsleder SFO Månehuset.
20.25 – 21.10: Fælles samtale om, hvad fritidspædagogikken skal kunne og hvor den skal hen.
21.10-21.30: Hvad skal vi arbejde videre med?

Tilmelding: https://podio.com/webforms/25636584/1907585

Lokalt:
Kontoret er stadig delvist bemandet, forstået på den måde at Susan og jeg sidder her på skift.
Send os gerne en mail eller ring til os før i kommer forbi, blot så vi sikre i ikke går forgæves hvis
vi er til møde uden for bygningen.

God Weekend herfra
M.v.h. Henrik Kofoed Hansen
Formand for BUPL Bornholm

