NYT FRA KONTORET
29. januar 2021
Hej alle sammen
Her på kontoret går verden sin (næsten) vante gang. Der bliver holdt møder og samtaler, det er
både møder internt i BUPL, med vores samarbejdspartnere og ikke mindst med vores
medlemmer. Den store forskel er, at langt det fleste er på digitale platforme og uanset hvor
meget vi øver os og bliver bedre – så kan det aldrig erstatte det fysiske møde. Vi glæder os til
lysere tider, hvor det at holde digitale møder ikke er af nød, men et aktivt valg.
I den forløbne uge skulle pædagogerne i dagtilbud endelig få mulighed for at blive testet i
forbindelse med arbejde. Jeg var ude og udtale at vi var glade for at det endelig kunne lade sig
gøre og at BUPL Bornholm nu håbede at det ville sprede sig hurtigt til også at gælde for resten
af BUPL’s medlemmer, som ligeledes ligger en stor arbejdsindsats ude i det bornholmske
landskab.
Men som så meget andet i disse tider, kom der ligeledes her nye ændringer og det kan man
have mange holdninger til. Faktum er, lige nu er det lidt usikkert hvordan det fremadrettet
kommer til at se ud. MEN der bliver arbejdet på en løsning og når den kommer, vil jeg opfordre
de af jer som ønsker det, til at benytter sig af tilbuddet.
Nye ændringer kom der også i går, dvs. den ændring består mest i at restriktionerne fortsætter
en måned endnu. Dog tyder det på at de yngste skolebørn snart kan vende tilbage til skolen. Vi
venter med spænding på hvornår og under hvilke rammer. Se gerne på hjemmesiden hvis i har
spørgsmål omkring Corona, den bliver løbende opdateret: Corona-virus: Få svar på de oftest
stillede spørgsmål - BUPL
Jeg vil også denne gang gøre opmærksom på arbejdet med vores kommende overenskomst.
Vil i vide mere om den så se meget gerne her: bupl.dk/ok21 og på Formand Elisas blog, hvor
hun løbende vil opdatere om forhandlingerne.
Husk også alle sammen at kontrollere om jeres oplysninger er korrekte inde på Min side:
https://bupl.dk/#login-modal

Del gerne de film i jeres netværk, i kan se på siden her Tal og fakta om pædagogernes løn BUPL Jeg har lagt en af dem ind som link herunder.
Pædagogernes lønefterslæb - tid til at indhente pædagogernes lønefterslæb - YouTube

Når i deler i jeres netværk er i med til at synliggøre vore lønproblematik.
BUPL er ikke kun Elisa og en række formænd – BUPL er JER – medlemmerne!!

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.
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