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Nok et år - med Korona pandemien som den store utfordringen - har passert.  

Et annerledes år...... 

Vi har kommet oss igjennom – nok en gang.  

Selv om det har påvirket hvordan vi har fått gjennomført vårt arbeid – har det helt 

sikkert lært oss noe. Vi får ta det med videre - som en positiv gave. 

 

Handlingsplanen for 2021 måtte bli satt på vent, og ble ikke gjennomført slik vi 

ønsket og håpet. Vi gleder oss til og ta fatt på den igjen - når tiden blir moden. 

Sentralt har selvsagt Fagforbundet holdt i de viktige oppgavene. Så vi kan være 

sikre på at vår trygghet, og positiv fremgang for oss alle, blir ivaretatt. 

 

Fagforbundet lokalt har altså ikke fått gjennomført det som, bl.a., er en av vår 

viktigste oppgave som hovedtillitsvalgt – nemlig å besøke våre medlemmer.  

Selv om vi ikke har kunnet delta fysisk, så har vi jobbet mye for å holde riktig retning 

med tanke på påvirkning kommunalt, med bydelen, på tvers med de andre bydelene 

og sentralt med Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo.  

 

Og vi har måttet lære nye ting, vi også, for eksempel å kunne kommunisere 

elektronisk. Det har vært, og fortsatt er, utfordrende. Men også spennende og 

lærerikt!! 

 

Ei heller har det vært mulig å avholde fysiske medlemsmøter. Men vi har vært 

tilgjengelig på mobil og mail, og deltatt med medlemmer der det har vært nødvendig. 

Vi har gjennomført medlemsmøte elektronisk, dog med liten oppslutning. Og vi har 

skaffet kunnskap for selv, for å kunne ta vare på de viktigste oppgavene på best 

mulig måte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fagforbundet, som arbeidernes forbund, har lang erfaring, så de har gjennom hele 

året hatt nær kontakt både på det kommunale plan og mot forbundene lokalt. Det var 

mye som kunne gjennomføres, og nye utfordringer som måtte tas. 

 

Vi får alle sette vår lit til at vi, innen ikke for lang tid, får tilbake den viktige kontakten 

med medlemmene igjen.  

 

Vi får ta med oss den kunnskap vi har fått dette året. 

Vi skal bruke den på best mulig måte fremover. 

Vi skal fortsatt gå SAMMEN, i samme retningm, om felles mål. 

Altså; En trygg og fin arbeidsdag for oss alle! 

 

SAMMEN ER VI STERKE !! 

 

Oslo, 1. desember 2021 

Mona Kristin Mathisen 

Hovedtillitsvalgt 

SAGENEKLUBBEN 

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo 

 

 


