Odense, den 25. maj 2021
smj/

Referat – BUPL Fyns bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2021
Kl. 9.00 – 15.00, Mødet blev afhold i BUPL Fyn, Bornholmsgade 1 i Odense
Deltagere: Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen, Emilie Lindegaard, Eva Charles Jensen, Pernille
Tange Jensen, Sarah Munkholm Rasmussen, Søren Stenmann Lund, Thomas Alslev Jensen, Lise
Ravn Jeppesen, Henrik Brandt Rasmussen, Karina Junker og Steffen Jensen (ref.).
Afbud: Henriette Drevsfeldt, Cæcilie Aebischer, Mette Gylling Dørup, Carsten Ørum og Lone
Reinholdt.
TEMADRØFTELSE
1.

Temadrøftelse kommunalvalg 2021
Medlem af BUPLs forretningsudvalg Lars Søgaard Jensen deltog online og indledte
temadrøftelsen med et oplæg om de væsentlige dagsordner forbundet ser i valgkampen frem
kommunalvalget i november. Oplægget er vedlagt referatet.
På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen, hvad de som bestyrelse kan gøre på Fyn for
at påvirke de politiske dagsordner i valgkampen.
Følgende blev drøftet og foreslået:
Forslag at det sættes på dagsordenen i bestyrelsen hver gang frem mod kommunevalget.
Bruge data aktivt i kampagner målrettet vælgerne på de sociale møder
Arrangere vælgermøde med temaet ”børnenes ø” evt. gøre det online. Måske med
borgmestrene.
Udarbejde data og fakta på tværs af kommunerne. Hvor kommunerne sammenlignes.
Etablere et ”Kommunalvalgssekretariat” i huset med konsulenter, hvor data kan hentes.
Lave en sammenhængende strategi og støtte op lokalt med eks. avis annonce samme dag
som der er vælgermøde i Assens.
Fakta på fritidsområdet. Normering i forårs SFO.
Lave videoer med små historier der understøttes af fakta. De skal kunne bruges bredt og som
supplement til de fysiske faktaark. Gerne med bestyrelsen som afsender.
Børnenes Ø underbygger bosætning.
Styrke forældresamarbejdet, hvor det giver mening.
Finde de større pressehistorier. Hvor blev pengene af? Eller forårs SFO som emne i de
kommuner hvor det er relevant.
Der følges op med en plan på næste bestyrelsesmøde.
Slides fra oplægget er vedlagt referatet.

FORMALIA
2.

Godkendelse af dagsorden

TIL ORIENTERING
3.

Politisk status v. Rikke

Bestyrelsen blev orienteret om, at sager om senfølger fylder en del. Problemet er at mange
pædagoger bliver fyret på grund af sygdom og fravær når de bliver behandlet for senfølger.
Det er noget der tages op med KL fordi pædagogerne er en gruppe der er blevet bedt om at
stå forrest og dermed også har udsat sig for risiko. Pædagogerne er gode til at anmelde
corona som arbejdsskade, hvis smitten sandsynligvis er opstået på arbejdspladsen.
Rikke orienterede om merituddannelsen. Det er vigtigt, at kommunerne opretter
uddannelsesstillinger til meritpædagogerne.
Der er aktuelt fokus i medierne på rekrutteringsudfordringerne. Det er især i København der
mangler pædagoger. Men det vil sandsynligvis brede sig. Det drejer sig om at kommunerne
gør sig attraktive som arbejdspladser. Vigtigt at a-kassen aktivt forbereder de ledige til
arbejdsmarkedet. De ledige a-kassen sender ud kan de ikke bruge i institutionerne.
Aktuelle ledighedstal i de fynske kommuner kan ses her:
Se ledighed på Danmarkskort - BUPL
Rikke orienterede kort om muligheden for at der nedsættes en ligelønskommission og ønsket.
4.

Orientering fra seneste HB møde v. Pernille
Tilbagemelding fra Hovedbestyrelsen på nogle af de punkter der blev drøftet på det seneste
bestyrelsesmøde. Blandt andet processen om fællesopgaverne har været udfordrende.
Der er opstartet arbejde med en revision af økonomifordelingsmodellerne.
Opstart af ligelønsindsatsen sker via en styregruppe som også skal komme med bud på
økonomien.
Kort orientering til bestyrelsen om arbejdet med et nyt visuelt udtryk til BUPL.

5.

Orientering om handlingsplanen for professionsstrategien v. Rikke, bilag:
Handlingsplanen for professionsstrategien
Rikke orienterede fra drøftelsen i Formandsforum af handlingsplanen for
professionsstrategien. Rikke orienterede om det videre arbejde med elementerne i
handlingsplanen.

6.

Orientering om arbejdsprogrammet for fritidsområdet v. Pernille, bilag:
Arbejdsprogrammet for fritidsområdet
Bestyrelsen fik en orientering om arbejdsprogrammet for fritidsområdet ud fra det udsendte
materiale. Pernille fremhævede TR’ mulighed for indflydelse på planlægningen på
skoleområdet som er en led i overenskomsten.

7.

Orientering om lancering af film om pædagogers muligheder for efter- og videre
uddannelse v. Rikke F. og Astrid
Bestyrelsen blev præsenteret for nogle af de film, der er lavet som led i at skabe
opmærksomhed på pædagogernes muligheder for efter- og videre uddannelse. Baggrunden
er et fald i antallet af pædagoger der får mulighed for efter-og videreuddannelse. Videoerne vil
efterfølgende blive vist for lederbestyrelsen, LTR og FTR. Efter sommerferien bliver de vist på
TR møderne for at styrke den lokale dialog og opmærksomhed på mulighederne med
kompetencefonden.
Når videoerne er tilgængelige online får bestyrelsen et link til alle videoerne.

TIL DRØFTELSE
8.

Evaluering af OK 21 v. Rikke
Bestyrelsen drøftede, hvad der har fungeret godt og hvilke erfaringer fra det lokale arbejde
med OK 21, vi kan tage med til næste gang.
Nogle af pointerne der skal med i overvejelserne ved næste overenskomst:

Benytte online mulighederne næste gang som supplement til fysiske arrangementer.
God synlighed fra Fyn mindre fra forbundet. Fasthold fynsk synlighed og mere
forbundsformand.
Informationer var tilgængelige
Bruge det til at skabe mere trafik på bupl.dk og Facebook
Fastholde fokus (kamp og opmærksomhed) på det private også når de kommunale aftaler er
vedtaget og stemt hjem. Også ringeaften til de private. Vigtigt de private ikke føler sig overset.

TIL BESLUTNING
9.

Godkendelse af regnskab 2020 v. Steffen, bilag: Ledelsesberetning
Bestyrelsen godkendte regnskabet og ledelsesberetningen.
Kort drøftelse af rammerne for pensionistklubbens økonomi.
Det forventes, at der på næste møde kan fremlægges et revideret budget. Det kræver der er
kommet reviderede budgettal fra forbundet, hvis det ikke er tilfældet får bestyrelsen først det
reviderede budget efter sommerferien.

10. Godkendelse af arbejdsgruppens forslag til anvendelse af bestyrelsens aktivitetsbudget
for 2021 v. Eva, bilag: Arbejdsgruppens forslag
Bestyrelsen besluttede at godkende arbejdsgruppens forslag til anvendelse af bestyrelsens
aktivitetsbudget 2021. Det undersøges om det er muligt at lave det som et to dages
arrangement.

TIL ORIENTERING
11. Nyt fra PLS: Intet nyt
12. Nyt fra FTR v. Pernille: FTR træf de næste to dage. Kort præsentation af programmet. FTR
arbejder blandt andet med forberedelse til KV 21 og budget 2022.
13. Nyt fra FH v. Rikke: Der arbejdes fortsat med fordeling af pladser i kommunegrupperne. Det
vil blive taget op i bestyrelsen på et senere tidspunkt.
14. Nyt fra PBU: Intet nyt
15. Nyt fra lederforeningen v. Rikke: På fredag er der temamøde mellem lederbestyrelsen og
LTR. De skal drøfte de aktuelle ledelsespolitiske udfordringer og samarbejdet mellem
lederbestyrelse og LTR.
16. Nyt fra kontoret: Hanne Vahl er gået på efterløn og Astrid Skou Nyeng er startet. Fra den 25.
maj vender medarbejderne i huset tilbage til en mere normal hverdag og fremmøde i huset.
17. Evt.: Der arbejdes på et fællesmøde mellem bestyrelsen og lederbestyrelsen samt FTR og
LTR som en del af bestyrelsesmødet i oktober.
18. Evaluering af mødet: Det var rart at mødes fysisk.
19. Næste møde: 7. juni 2021.

