NYT FRA KONTORET
26. februar 2021
Hej alle sammen

Håber de heldige af jer har nydt ferien. Det er nu to uger siden sidste nyhedsbrev, men tiden
har bestemt ikke stået stille.
Første del af forhandlingerne vedrørende vores kommende overenskomst er kommet i hus. Det
er den del som er forhandlet som en fælles pulje med resten af vores forhandlingsfællesskab.
Hvad den første del omhandler kan I læse mere om her https://bupl.dk/arbejdsvilkaar/ok21/
Den sidste del, organisationsdelen, som kun er omkring BUPL’s forhold, er efter hårde
forhandlinger lige nu på trapperne – Så hold også her godt øje med hjemmesiden.
Vores medlemsarrangement omkring ok21, blev midlertidig aflyst netop grundet
forhandlingerne. MEN så snart der er nyt, kommer ligeledes hurtigt efter en ny dato – så hold
øje med vores Facebook side og hjemmesiden.

I går, torsdag, var en lille gruppe pædagoger fra skole og SFO samlet på Teams til møde om
situationen på skoleområdet. Her var der mulighed for både at stille spørgsmål til BUPL og ikke
mindst skolechefen Trine Schloos Pedersen. Ideen var at drøfte den forgangne corona periode:
Hvad havde fungeret godt, hvad havde fungeret mindre godt og hvad tog vi med os fremad?
Der blev både brugt tid på at samle op og her lød der stor ros til jer som har været på job på
skolerne i perioden. I har i den grad været omstillingsparate og løftet en stor opgave ud fra
svære omstændigheder. Så en stor Tak fra skolechefen.
Herefter talte vi om åbningen af skolerne i den kommende uge, samt ambitionen om et tættere
samarbejde mellem pædagoger, lærere og ledelse i arbejdet med at styrke den fælles
folkeskole.
Mødet var efter min mening en meget spændende og informativ time, og det bliver ikke sidste
gang vi forsøger os med denne type arrangement.

Nu vi er ved arrangementer, vil jeg her slå et slag for vores kommende arrangement med
foredragsholder Aydin Soei d. 16 Marts kl. 16-17.30:
Fortællinger og debat om kriminalitet, social arv og forældreskab

Det bliver super spændende, og selvom vores ø er åbnet op, er tilmelding nødvendig på
bornholm@bupl.dk Det foregår digitalt.
Når I er tilmeldt, vil I senest på dagen for arrangementet modtage en mail med mødelink. Det er
en rigtig god idé at logge sig på minimum 7-8min før start, så vi er sikker på at alle har lyd og
billede fra starten af.
Hjælp gerne med at sprede budskabet omkring dette arrangement og ikke mindst at vores
overenskomst er lige ved at være forhandlet færdig.

Så med en sidste opfordring herfra til at følge anbefalingerne om at lade jer teste og på den
måde være med til at passe på jer selv og hinanden, vil jeg blot ønske jer alle en rigtig dejlig
weekend
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