NYT FRA KONTORET
17. september 2021
Hej alle sammen
Her på kontoret er tiden, som sædvanlig fristes jeg til at udtrykke det, fløjet afsted i en god
blanding af møder på og uden for øen. Medlemssagsbehandling og politiske møder.
I går aftes stod den på vælgermøde arrangeret af handicaporganisationerne og her var alle
partierne repræsenteret og klar på at besvare spørgsmål. Det var en både bevæget og
interessant aften. Her var der en række forældre som var rigtig gode til at sætte ord på deres
oplevelser med ”systemet”. Det gjorde stort indtryk på politikkerne og de fik rigtig meget de ville
gå tilbage med. Et af punkterne omhandlede udfasningen af DASK – Her var der stor opbakning
til at det skulle laves om og hellere i går end i dag. Jeg er ikke et sekund i tvivl om at de mente
det, spørgsmålet er så om de kan blive enige om hvordan. Nogle vil ændre det nu i forbindelse
med 1. og 2. behandlingen af budgetforliget, mens andre vil vente til efter valget. Fakta er dog
at både forældre, brugere og personale er utrygge og har brug for en afklaring hurtigst muligt.
Det var tydeligt at se hvad det gjorde ved politikkerne, når pårørende og ansatte kom med
beskrivelser af de konsekvenser politiske beslutninger konkret får ude på ”gulvet”. Her kan jeg
kun opfordre til at i som privatpersoner, deltager i debatten med både gode og mindre gode
fortællinger fra jeres hverdag. I er også meget velkommen til at sende dem til mig, så kan jeg
tage dem anonymt med videre i de fora jeg kommer i. Det vil også være med til at kvalificere det
jeg kan melde ud i medierne.
En anden vigtig begivenhed, der har fundet sted i denne uge, er valg til TR i Dagtilbud. Her var
alle inden for dagtilbud inviteret ud i vores lokaler i Rønne onsdag aften.
Her havde pædagog i Tejn Børnehus, Line Gullman Falk meldt sit kandidatur og da der ikke var
modkandidater, blev hun enstemmigt valgt af de fremmødte til den vakante post som TR i
dagtilbud. Her fra kontoret vil vi blot sige STORT tillykke og vi glæder os til det nye samarbejde.
Det var ordene for denne gang, og så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig dejlig
weekend.
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