NYT FRA KONTORET
1. oktober 2021
Hej alle sammen
I den forgangne uge har der mediemæssigt været fokus på BRK’s besparelser på
Heldagsskolen som følge af redningen af DASK. BUPL har sammen med Bornholms
Lærerforening været ude og påpege, at vi har brug for begge tilbud og det på ingen måde er i
orden at tage pengene fra det ene for at finansiere det andet. Det bliver meget dyrere på sigt
hvis man ikke bibeholder dem begge.
Der bliver pt arbejdet på højtryk med at få sat fokus på nogle af de andre områder som også
bliver ramt. Men forhåbentlig meget mere om det næste gang.
Efterårsferien nærmer sig og inden vi får set os om, er det jul – årsagen til at jeg bringer det op
er, at det er vigtigt at I er obs på om i har gammel ferie stående – I risikere at den bortfalder.
Derfor får I lige et link her, hvor i kan læse lidt mere om det. Tryk her
I denne tid hvor vi alle hurtigt kan finde noget at være utilfreds med, kunne jeg godt tænke mig
at få sat lidt fokus på det som fungerer – den gode historie ude fra arbejdspladserne. Så hvis I
brænder inde med en god ide, historie, oplevelse hvad som helst fra jeres hverdag, som bare er
rigtig godt. Så lad os få snakket om det. Jeg vil godt opfordre til at I kontakter jeres TR eller
AMR omkring det som er rigtig godt, så vi på den måde også holder fast i det gode og glæden
ved vores fag. Lad os hjælpe hinanden med at sprede de gode fortællinger.
Jeg skyder hermed en lille ”konkurrence” i gang, intet for småt og intet for stort. Når vi så
nærmer os jul, så vil jeg trække en ”vinder” fra alle de forhåbentlig mange eksempler der er
kommet ind til kontoret gennem vores TR og AMR.

Det var ordene for denne gang, og så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig dejlig
weekend.
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