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29. oktober 2021
Hej alle sammen
Oven på efterårsferien er tiden på kontoret gået ”som den plejer”, med en god blanding af
møder både på og udenfor øen. Med medlemshenvendelser og medlemssager. Derudover er
det tydeligt, at selvom det er valgtid, kan der også gå lidt ”agurketid” i det. Eksempelvis blev et
meget efterspurgt og opprioriteret interview, som havde en ret god længde, skåret ned til to
sætninger, da der skulle være plads til både skibspåsejling og nye hvalpe i nyhedsudsendelsen.
Det er sjovt som ting kan lyde anderledes, når der bliver plukket i det og lidt ud af sammenhæng

I den sidste tid har jeg igen, haft mulighed for at være ude på et par arbejdspladser og det er
altid rigtig godt – Skulle andre have lyst til, at jeg som formand kigger forbi, så kontakt mig og så
laver vi en aftale. Det kan være til en snak og tur rundt i institutionen eller i forbindelse med
personalemøder, at jeg kommer ud. For mig handler det om at møde jer og hører om det der
fylder i hverdagen. Det er den bedste måde for mig at få input på, til det videre arbejde med
påvirkning af arbejdsgiver til jeres fordel.
Kommunalvalget er godt i gang og herfra kontoret forsøger vi at påvirke beslutningstagerne på
flere forskellige måder og i den forbindelse vil jeg opfordre til at I er obs på hvem der taler
børnenes sag, de unge og ikke mindst pædagogernes sag, når i overvejer hvor i sætter jeres
kryds. Herfra kommer der altså ikke en opfordring til at stemme på hverken bestemte partier
eller ”farver”. Der ved i bedst selv, men blot en opfordring til at være obs på hvad I mener vil
tjene vores område bedst i de kommende år.
Fra den 2. november går vi i hele BUPL over til et nyt telefonsystem. Det bliver 100% digitalt.
Vores telefonnumre forbliver de samme, dog skal vi have nyt udstyr. Skulle det derfor drille lidt i
starten, beklager vi på forhånd.
Det var ordene for denne gang, og så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig dejlig
weekend.
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