NYT FRA KONTORET
Mandag d. 11. januar 2021
Hej Alle sammen
Godt nytår til jer alle og velkommen til 2021. Det nye år fortsætter hvor det gamle slap, altså med mere
Corona og restriktioner. Vi er alle trætte af Corona, men det kommer desværre nok til at påvirke vores
arbejdsopgaver langt ind i 2021. Det bliver dog interessant at se hvor meget den mail forældrene til
børn i dagtilbud fik i fredags, får indflydelse på antal børn i institutionerne fra mandag af. Derudover er
jeg sammen med resten af BUPL ligeledes meget obs på forholdene for de pædagoger som er ansat på
skole/ SFO området, samt specialområdet. De er i lige så høj grad i en udsat position og frontpersonale i
disse tider.
Det nye år kommer dog også til at dreje sig om andre emner. Vi skal have en ny overenskomst, arbejdet
med den er i fuld gang på det nationalt niveau og til efteråret er det kommunalvalg. Begge disse opgaver
kommer til at fylde for vores lokalkontor, derudover er det bestyrelsens hensigt at så snart det
muliggøres i forhold til Corona og samfundet. Så skal vi samles til nogle spændende faglige og sociale
medlemsaktiviteter. De er så småt i støbeskeen, men det kommer i til at høre meget mere til, så snart vi
ved mere.
Et arrangement jeg dog ved noget om allerede nu, er et fyraftensmøde for vores pensionsforening PBU
den 1. februar. Det vil foregå på Hotel GSH, Strandvejen 79 i Rønne. Tilmelding foregår på
pbu.dk/moeder. Der er et begrænset antal pladser, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølleprincippet. Fyraftensmøde for medlemmer, der er fyldt 55 år
På mødet vil en pensionsrådgiver fra Pædagogernes Pension fortælle om pension, forsikringer, efterløn
og folkepension. Medlemmerne får masser af ideer og konkrete værktøjer med hjem, og kan således
selv aktivt gå i gang med at planlægge. Der vil være lidt let mad, og i pausen serveres kaffe/te og kage.

Pas på jer selv og hinanden derude. Og husk, er der noget – så kontakt jeres TR, AMR eller undertegnede
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