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Kære alle 
 
BRK’s budgetforhandlinger 
I den kommende weekend afholder kommunalbestyrelsen deres årlige budgetseminar, 
hvor de skal aftale det kommende års budget. I den forbindelse er der som sædvanligt 
lavet et kommunalt sparekatalog, de forskellige parter har indgivet høringssvar og 
partierne har efterhånden lavet deres oplæg. Bornholms Lærerforening har forud for 
seminaret lavet en pressemeddelelse med kommentarer på især sparekatalogets punkter, 
og denne er ligeledes sendt til politikerne. Økonomien for næste år ser fornuftig ud, og 
hvis man skal forholde sig til partiernes oplæg, ser det ikke ud til, at der vil blive sparet på 
vores område. Du kan finde BLF’s pressemeddelelse på hjemmesiden under ’Politik – 
Breve fra BLF – Pressemeddelelser’. 
 
Medlemsmøde for nye medlemmer 
Som I ved, har vi fået mange nye kollegaer i dette skoleår. Torsdag den 14. september 
klokken 16.30-17.30 inviterer vi til medlemsmøde for nye medlemmer, hvor vi vil byde 
velkommen, præsentere os selv samt fortælle om, hvad man kan bruge kredsen til. Den 
fulde invitation kan du finde på hjemmesiden under nyheder eller ved at klikke her. 
 
Medlemsundersøgelse 
I sidste uge modtog I en mail fra Danmarks Lærerforening, hvor der bliver spurgt ind til 
jeres arbejdsforhold. Vi vil meget gerne opfordre til, at man bruger 10 minutter på at 
besvare skemaet og vi vil gerne give kage til den arbejdsplads med den højeste 
svarprocent. 
 
Min Uddannelse 
I den kommende tid vil vi gerne stille skarpt på Min Uddannelse, og hvilken betydning 
platformen har for jeres arbejde. Derfor vil det være et tema på kommende TR-møder 
med henblik på at få sikret en fornuftig brug af værktøjet på skolerne. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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