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Hej alle sammen
Uge 5 i det nye går er snart slut – selv i disse corona tider flyver tiden afsted.
Dette var ugen hvor vi fik lov til at prøve lidt rigtig vinter. Det er mit håb at det har givet
anledning til masser af sjov i sneen rundt omkring på de forskellige institutioner og skoler. Smil
og grin har vi alle brug for i disse tider og det kan en god kælketur eller sneboldkamp være
garant for.
I den forbindelse håber jeg at i har kunne holde varmen. Nogle kommuner rundt i landet har
allerede, eller i hvert fald begyndt drøftelsen om at stille noget varmt tøj til rådighed for
personalet i daginstitutionerne og SFO’erne. Det er til min viden lidt småt med det herover –
men det ville klæde BRK at lade sig inspirere i en fart. Jeg har herunder lagt nogle link til
inspiration – hvis vi alle deler dem og hver især gør lidt opmærksom på det, så måske det også
kunne lade sig gøre her på øen. En ø hvor der bliver lagt så stor vægt på natur og udeliv, vil det
da kun være naturligt..
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/lunt-toej-til-varmehaender/8459424?fbclid=IwAR1VWYB6bslK3diRxDamhJP6S1FVLOZPG6GRx4HYQqTiS9NxB7YzzF9g5c
https://bupl.dk/artikel/paedagog-skaffede-flyverdragter-kommunen/
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/egedal-styrker-udelivet-med-flyverdragter-til-allepaedagoger?publisherId=13559687&releaseId=13605419
https://www.tv2ostjylland.dk/randers/forslag-gratis-flyverdragter-til-alle-paedagoger

På skole og SFO området bliver der i disse dage knoklet på at blive klar til at igen tage imod de
yngste elever som vender tilbage på mandag. Der hviler en stor opgave i at gøre klar til og løfte
opgaven med at give børnene en tryk og genkendelig hverdag med fokus på trivsel og
fællesskab, oven på alt det der har været svært under nedlukning. Der er fortsat mange
spørgsmål og udmeldinger kan forekomme forvirrende og selvmodsigende – her vil jeg opfordre
til at man går til sin leder eller TR eller AMR, som kan bringe det videre til ledelsen. Det er vigtigt
med dialogen så vi sammen får det til at fungere bedst muligt. Der er ligeledes altid mulighed for
at kontakte os på kontoret eller orientere sig på BUPL’s og undervisningsministeriets
hjemmeside:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen#a2fc23ae12f24c0a86c8f24bed11226a
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/februar/personalet-paa-skolerne-kviktestes-2-gangeugentligt/
Corona-virus: Få svar på de oftest stillede spørgsmål - BUPL

På lige fod med de seneste nyhedsmails vil jeg også denne gang, gøre opmærksom på
arbejdet med vores kommende overenskomst. Arbejdet køre for fulde omdrejninger og vil man
have nyeste info kan det findes her hvor det jævnligt opdateres: bupl.dk/ok21 og på Formand
Elisas blog, hvor hun ligeledes løbende opdatere om forhandlingerne.
Husk også alle sammen at kontrollere om jeres oplysninger er korrekte inde på Min side:
https://bupl.dk/#login-modal

Må i alle sammen gå en skøn weekend i møde – måske vi mødes på ski eller kælkebakkerne
rundt på øen.
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