NYT FRA KONTORET
12. februar 2021
Hej alle sammen
Sikker en uge det har været – Skønt med ”nye” temaer i nyhederne. Det har været en uge hvor
sneen på mange punkter har sat dagsordenen, det har været besværligt, udfordrende, men
samtidig smukt og givet anledning til masser af sjov og glæde. Dejligt at se at det bliver
liggende henover ferien til de af jer som har mulighed for at nyde en velfortjent vinterferie med
familien.
I forbindelse med vinterferien har kontoret andre åbningstider, da vi selvfølgelig også håber på
mulighed for lidt feriehygge. Der bliver derfor ikke mulighed for personligt fremmøde, men
formanden kan træffes mandag til fredag i tidsrummet 9-12 på telefon og mail. Se mere her:
https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/kontakt-bupl-bornholm/

Efter vinterferien ligger vi hårdt fra land med hele to arrangementer. De ene er til de af vores
medlemmer som arbejder i skole og på SFO, mens det andet mere kan have interesse for alle
da det er et møde omkring OK21:

•

OK 21: Hvad er situationen lige nu? Er vi på vej mod forlig eller konflikt?
Meld jer til vores digitale medlemsmøde og bliv orienteret, så I kan være med til at træffe
den rigtige beslutning, når aftalen kommer til afstemning blandt jer medlemmer.
Tid: Tirsdag den 23. februar kl. 19 – 20:30
Sted: Digitalt på Teams
Tilmelding på bornholm@bupl.dk . Frist mandag den. 22. februar kl. 13:00.

•

Fyraftensmøde for pædagoger i skole og sfo:
De sidste mange måneder har været præget af Corona og med dertil hørende skiftende
arbejdsvilkår og udfordringer. Efter en lang periode med delvis nedlukning og
nødundervisning bliver skolerne nu lukket op igen for de yngste elever. Selvom om alle
parter forsøger at være tydelige, opstår der alligevel hurtigt tvivlsspørgsmål og
fortolkninger.

Ved mødet har I mulighed for at dele jeres erfaringer fra disse måneder med Trine og
samtidig stille spørgsmål til hende hvis der er noget i forbindelse med genåbningen som
giver anledning til undring eller på anden måde er udfordrende.

Tid: Torsdag den 25. februar kl. 17-18
Tilmelding på bornholm@bupl.dk Frist tirsdag den 23. februar kl.13:00

OBS: Da begge møder er digitale, vil i kort inden mødet, modtage en mail med et
adgangsgivende link. Hav en computer eller tablet klar til at logge på i god tid, så du er sikker
på at billede og lyd fungerer.

OK21 kommer til at fylde en del den kommende tid og i den forbindelse vil jeg opfordre til at
man følger med både på 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
Følg os gerne på BUPL Bornholms Facebook side og https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/
Begge steder forsøger vi at holde opdateret omkring arrangementer og åbningstider.

Det må være ordene for denne gang – NOK ORD som vi sagde da jeg gik på seminaret.
Så med det vil jeg ønske jer alle en forhåbentlig god weekend og vinterferie

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen
Formand for BUPL Bornholm

