NYT FRA KONTORET
24. januar 2021
Hej alle sammen
Uge 3. fløj afsted. Den bestod her på kontoret af en god blanding virtuelle møder og administrative
opgaver. Jeg deltog i delegeretmøde i A-kassen, diverse møder internt i vores organisation, samt med
diverse samarbejdspartnere.
Men noget af det mere spændende var helt klart de to digitale TR-stormøder om OK21, som forbundet
stod for. Her var 1100 tillidsrepræsentanter samlet, altid interessant at høre hvad en TR på den anden
side af andedammen har af input og forventninger. Føg gerne med på bupl.dk/ok21 og på Elisas blog,
hvor hun løbende vil skrive lidt om forhandlingerne.

Ugen bød også på en Facebook Live med Sundhedsstyrelsen, hvor enhedschef i Sundhedsstyrelsen
Bolette Søborg svarede på spørgsmål omkring test, vaccine og retningslinjerne i dagtilbud, SFO'er og
skoler. Du kan se eller gense samtalen her eller læse om, hvordan en række af retningslinjerne skal
fortolkes her.

I denne forbindelse bliver det spændende at følge når BRK tirsdag i uge 4 starter med at teste
personalet i dagtilbud. Som jeg udtalte til radioen – så håber vi at det hurtigt herefter også bliver udbudt
til pædagoger på andre områder, som også løfter en stor opgave i disse tider.

Ugen bød også på et event med Lotte Rod omkring fritidspædagogikken. Det var super interessant at
høre hvordan alle som deltog, - pædagoger, lærere, ledere, politikere og mange andre alle var enige om
at der skal til at ske noget på område. Nu bliver det spændende at følge den kommende proces og se
hvor meget vi kan komme videre med hvis vi alle presser på. Det er trods alt et valgår.
Ugens bedste og mest udfordrende opgave for mig, var klart talen til de pædagog studerende som
havde dimission i i fredags. En dimission for pædagoger er kulminationen på 3,5års hårdt arbejde for at
få en uddannelse. En uddannelse der gør dem klar til at varetage en af de vigtigste samfundsmæssige
opgaver som findes. Derfor skal denne dag fejres, det skal være en fest og en fest blev det! Muligvis lidt
anderledes end de havde forventet da de startede på uddannelsen, men en fest. Det var tydeligt når
man så alle de glade ansigter på de små skærme i Zoom, at det var en dag de havde set frem til og

glædet sig til. Jeg er ikke i tvivl om at det er en flok STOLTE PÆDAGOGER, som nu glæder sig til at
komme ud og være en del af vores faglige fællesskab på arbejdsmarkedet.
Endnu engang STORT TILLYKKE herfra.

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 os at i ikke går forgæves, hvis vi er til
møde uden for bygningen.
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