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Hej alle sammen
Er det vinter eller er det forår.. tja kigger man ud af sit vindue kan man godt komme i tvivl. Men
en ting man ikke kan komme i tvivl om, er om tiden står stille, for det gør den bestemt ikke.
En dejlig uge er så småt omme her på kontoret. Fyldt med en masse forskellige opgave og
gøremål. Mandag havde vi det første fysiske bestyrelsesmøde i flere måneder og hvor var det
dog rart at kunne snakke sammen, på afstand, men uden at det var til en skærm. Noget af det
vi talte om, var arrangementer og OK21.
I forhold til arrangementer, så glæder vi os til at forsamlingsforbuddet ændres, så vi kan komme
i gang med at afholde fysiske arrangementer. Vi har lidt i støbeskeen og håber derfor, at det
snart bliver muligt at søsætte dem. Men også her må vi nok have tålmodighed lidt endnu.
I forhold til OK21, var der som udgangspunkt opbakning til forhandlingsresultatet. Ville vi gerne
have haft mere? JA, men tror vi det var det bedste, der kunne opnås under
omstændighederne? JA.
Fakta er, at op til forhandlingerne var der diskussion om hvorvidt man skulle have
forhandlingerne i år eller ej, netop på baggrund af Corona.
Havde man valgt at udsætte OK forhandlingerne og derved køre videre med den nuværende
aftale, så havde det resulteret i en reallønstilbagegang. I stedet har vi nu fået sikret en
lønfremgang.
I kan læse mere om resultatet her: https://bupl.dk/wp-content/uploads/2021/03/ok21urafstemnig_vigtigsteresultater_finale-31.pdf
På lige fod med Hovedbestyrelsen vil det derfor være BUPL Bornholms anbefaling, at man
stemmer JA til resultatet. Vores bekymring ved et nej er, at det ikke vil give os mere, end vi
allerede har opnået. Samtidig vil det kunne resultere i, at den goodwill vi i øjeblikket har i den
store befolkning, vil dale markant. Og DEN har vi brug for, når vi uden om
overenskomstforhandlingerne kæmper for at højne pædagogernes anerkendelse, arbejdsvilkår
og arbejdet med ligelønsudfordringen. Kampen på disse områder er ikke slut – de fortsætter!!

BUPL Bornholm har som sagt en anbefaling, men det er jer der sætter X og det vigtigste er at i
STEMMER. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at afholde en konkurrence, hvor de 10
hurtigste institutioner vinder en lille præmie til huset. Selve konkurrencen kan i læse mere om
på vores hjemmeside, Facebook og forhåbentlig et opslag på jeres respektive arbejdsplads. Så
hold godt øje, stem og måske er det jer som får lidt guf til personalegruppen.
Her kort til sidst vil jeg blot sige tak til jer som deltog i de to arrangementer, vi har afholdt i
denne uge. Det var to meget forskellige arrangementer, som henvendte sig meget bredt i vores
medlemsskarer. Til de af jer som ikke har haft fornøjelsen af Aydin Soei, så kan jeg kun
anbefale at i tjekker ham ud på nettet og holder øje med, om der kommer flere arrangementer
med ham. Jeg skal i hvert fald lige have læst en bog eller to..
Vi nærmer os Påske og i øvrigt en sæson med mange helligdage, dette giver anledning til lidt
ændrede åbningstider på kontoret. De ændrer sig løbende, så hold øje med hjemmesiden.

Så med en opfordring til at lade jer teste og passe godt på hinanden, vil jeg ønske jer alle en
rigtig dejlig weekend.
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