NYT FRA KONTORET
26. marts 2021
Hej alle sammen, jeg håber i alle snart kan se frem til weekend og efterfølgende påske med
nogle skønne fri og helligdage.

Kigger man på kalenderen her på kontoret så har ugen budt på en varieret buket af aktiviteter,
men det der har fyldt mest, har klart været urafstemningen i forbindelse med OK21 på det
kommunale område.
Vi har lidt en lille konkurrence mellem de forskellige fagforeninger omkring hvem der får den
højeste stemmeprocent, og derfor afholder vi lokalt ligeledes en konkurrence
(https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/om-bupl-bornholm/ok21-konkurrence/).
Vi har i ugens løb forsøgt at være mere synlige på Facebook og i onsdags afholdt vi en ringe
aften, hvor vi var flere fra bestyrelsen, som ringede rundt og mindede folk om at stemme. Det
var rigtig hyggeligt og så er det altid godt at få medlemmerne i tale.
Udover håneretten overfor de andre fagforeninger, så bunder det selvfølgelig i noget alvor, da
det er vigtigt at sende et stærkt signal til arbejdsgiverne om, at løn- og arbejdsvilkår er vigtige
for os pædagoger. Så hvis i sidder derude og tænker ”UPS – det havde jeg vist lige glemt”, så
fortvivl ej. I kan stadig stemme frem til mandag kl.9:00 og i kan gøre det her fra hjemmesiden af
https://nemid.assembly-voting.com/bupl2021 og hvis i stadig er usikre på hvad i skal stemme
kan i læse om resultatet her https://bupl.dk/arbejdsvilkaar/ok21/urafstemning/ . Til jeres
orientering kan jeg oplyse at bestyrelsen på lige fod med hovedbestyrelsen anbefaler et JA

I forhold til jer på en privat overenskomst, så vil jeg lige orientere om at vi selvfølgelig også laver
en konkurrence og medlemsmøde for jer, når jeres er kommet på plads.

Når vi nu er ved det med at have medlemmerne i tale, så var jeg i dag forbi Heldagsskolen et
par timer. Her fik jeg en guidet tur, jeg deltog i en undervisningslektion og fik mulighed for at
møde nogle af medlemmer til sidst. Det var, synes jeg, et rigtig godt besøg. Et besøg, som er
med til at give mig et større indblik i jeres hverdag og dermed klæder mig bedre på i forhold til at
kæmpe for jeres interesser. Tak for jer, i gør en kæmpe indsats!!

Her til sidst vil jeg lige lave lidt reklame for PBU – Pædagogernes Pension. De kommer til
Bornholm den 14.juni og afholder fyraftensmøde. Det er ikke for en bestemt pædagoggruppe,
så om man er 22 eller 59år, det er ligegyldigt. Men vil man vide mere om sin pension og
pensionsopsparing, skal man blot melde sig til https://www.pbu.dk/omos/moeder/fyraftensmoede/
Det er som sagt den: 14. juni 2021, kl.17:00-20:00 på Hotel GSH, Strandvejen 79, 3700 Rønne

I januar var Lotte Rod, (medlem af folketinget for radikale venstre), vært for et event omkring
fritidspædagogikken. Det var en rigtig god aften med en masse gode input og debat. Det følger
hun nu op på med tre nye events/værksteder. Så er du ansat inden for fritidsområdet eller af
andre årsager har interesse for området og ønsker at være med til at påvirke udviklingen, så
kan jeg kun på det varmeste anbefale at i melder jer til. I kan læse mere omkring det, samt
tilmelding her fritidspaedagogiske_vaerksted (radikale.dk)

Vi nærmer os påske med hastige skridt, og i øvrigt en sæson med mange andre helligdage,
dette giver anledning til lidt ændrede åbningstider på kontoret. De ændrer sig løbende, så hold
øje med hjemmesiden https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/kontakt-bupl-bornholm/

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