Kære BUPL.

JEG ER PÆDAGOG! Jeg elsker mit job og er optaget af at skabe trygge og udviklende
rammer for børn i dagtilbud. Jeg elsker den nære kontakt med børnene, når vi deler sjove
øjeblikke, små udfordrende barrierer, når barnet har brug for omsorg, når barnet har brug for
trøst. Jeg har forståelsen af, at forældrene altid skal på banen, så vi sammen kan skabe de
bedste betingelser for deres børn. Så dem holder jeg også tæt...
JEG ER OGSÅ PÆDAGOG UNDER EN PANDEMI! Alligevel gør jeg og mine kollegaer ALT
hvad der står i vores magt for, at børnene mærker så lidt som muligt til dette, så jeg og vi
leverer stadig ovenfølgende.
Jeg er optaget af at finde muligheder i svære vilkår. Corona har sat dagsordenen igennem
det sidste år, men har også givet muligheder. Blandt andet at arbejde i mindre
børnefællesskaber, mere fordybelse i børnenes leg, større mulighed for at følge børnenes
spor. Men Corona har også sat rammen for hyppige nedlukninger, spidsbelastning/
overarbejde i forbindelse med hjemsendelser, hvor institutionen kører fuld åbningstid med
halv bemanding. Vi har alle et ansvar for at holde hjulene i gang og udvise samfundssind i
denne tid. Vi arbejder ALLE under den samme pandemi. Alligevel oplever jeg ikke, at vi alle
har de samme vilkår for at beskytte os selv og vores nærmeste, når vi hver dag tager på
arbejde. Jeg oplever, at vi i dagtilbud ligger nederst i hierarkiet. Vi holdes kørende, så de
rigtige samfundskritiske erhverv kan holdes i gang... Hvis skolerne eller ældreplejen skal
testes hyppigere, ryger vores testning i dagtilbud. Hvor stort set alle arbejdspladser bruger
værnemidler, har vi intet. Vi kan tage et visir på i forældrekontakten, men børnene er stadig
tæt på. I forhold til vaccination er vi de sidste! Jeg ønsker på ingen møde at udskamme
andre erhverv under denne epidemi. Jeg ønsker blot at kaste lys på, at vi som pædagoger
arbejder under urimelige vilkår, hvilket skaber urimelige vilkår for vores børn!
JEG ER MOR, og som alle andre har vi i vores familie skåret kraftigt ned på vores
omgangskreds, og ser nu kun den nærmeste familie. Min mand arbejder hjemme, og
børnene går i hjemmeskole, og ser kun få kammerater.
JEG ER MOR OG PÆDAGOG UNDER EN PANDEMI, og grundet vores vilkår, har jeg nu
fået Corona på jobbet. Jeg er vred!! Jeg er virkelig vred!! I vores familie lider vi som mange
andre familier store afsavn. Det er, som det er, vi er alle i samme båd. Men jeg bliver vred
over, at qua jeg passer mit arbejde, bringer jeg smitten med hjem i min lille familie. Jeg
sidder nu isoleret uden for hjemmet, mens min familie er isoleret som nære kontakter! Hvis
alt går vel, er de ikke smittet, men så kan jeg tidligst se dem efter en uge. Jeg har aldrig
været væk fra min familie i en uge! Men jeg har passet mit job!!!!!!
Jeg håber dette er med til at skabe større fokus på, hvordan vi, på en forsvarlig måde, kan
holde vores dagtilbud åbne under pandemien. Jeg ser pt. Ikke andre muligheder end at
vaccinere personalet i dagtilbud langt tidligere eller sikre større brug af værnemidler.

Ps. I eftermiddag blev min datter også testet positiv!
#stopcoronapåjob #viarbejderalleunderdensammepandemi

