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Skriftlig beretning - 2019 

INDLEDNING 

Når vi ser tilbage på det forløbne år i BLF, har det været et år som de fleste med det 
løbende politiske arbejde, medlemshenvendelser (nogle med efterfølgende assistance), 
arbejdet i de Kommunale Faglige Organisationer og MED samt deltagelse i Folkemødet. Og 
så alligevel et særligt år. Vi havde nogle udfordrende overenskomstforhandlinger på det 
centrale område, hvor det lykkedes os at få landet en lokalaftale, og vi har fået en ny 
skolechef Espen Fossar Andersen, som vi allerede har etableret et godt samarbejde med.  
 

I januar havde vi kursus med TR og AMR fra skoledelen. Her blev løftet og drøftet mange 
vigtige emner. I Bornholms Lærerforening er TR det vigtigste bindeled mellem jer 
medlemmer og Kredsstyrelsen, og vi oplever i dem nogle meget dedikerede kollegaer, der 
sammen med AMR knokler for gode arbejdsforhold ude på arbejdspladserne. 
 

I år holder vi en ”lille” generalforsamling, hvilket primært handler om rammerne og 
forplejningen. Det handler også om, at vi ikke skal foretage valghandlinger, hvilket åbner 
mulighed for et andet indhold. Vi har valgt samme form som for 2 år siden, hvor I 
medlemmer bidrog med input til vigtige emner, hvilket vi efterfølgende har brugt i vores 
arbejde vedr. gode arbejdsforhold. I året der kommer ønsker vi os et tættere samarbejde 
med BSU fx i samarbejdet om fremtidens bornholmske folkeskole. 
 

OK18 OG ”NY START” 

Da vi sidste år var samlet til generalforsamlingen, var der både sendt strejke- og lockout-
varsler på alle de tre offentlige arbejdsområder (staten, regionerne og kommunerne). Der 
var stor uenighed om primært tre store emner: Lønudviklingen, den betalte frokostpause 
og lærernes arbejdstid, og parterne stod åbenbart langt fra hinanden. På lønmodtager-
siden var der indgået en musketer-ed, der gik på, at man ikke landede en aftale, før alle tre 
områder var på plads. Der var dermed lagt op til storkonflikt i hele den offentlige sektor.  
 

Der kom hul på bylden, da nogle af organisationerne indgik aftale på regionernes område, 
ved et forlig om frokostpauserne. Selv om der var tale om, at man havde sprunget fra 
musketer-eden, rullede det derudaf. Glæden var i første omgang stor, da vi den 27. april 
hørte, at der også var indgået aftale på KL’s område. Det måtte jo betyde, at man havde 
aftalt noget om lærernes arbejdstid. Det viste sig desværre ikke helt at være tilfældet. 
Vores forhandlere havde vurderet, at vi ikke kunne komme videre og havde derfor lavet en 
aftale om løn, frokostpause og mange andre mindre emner, herunder en aftale om lejr-
skoler.  Vores arbejdstid var blevet sparket til hjørne i form af en arbejdstidskommission og 
projekt ”Ny Start”. Afstemningsresultatet landede på, at 74,6 % af lærerne stemte ja. 
Det store spørgsmål er nu, om vi får noget ud af disse periodeprojekter. I forhold til ”Ny 
start” er der allerede ved at danne sig et billede af, at det virker. Der er helt nye toner fra 
KL (nye personer), og i mange af de kommuner, som tidligere ikke talte med kredsene, har 
nu indgået aftaler og forståelser. Skolekommissionen med Per B. Christensen i spidsen er i 
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fuld gang med at undersøge forholdene i de forskellige kommuner, og der kan være en vis 
fordel i, at de kan arbejde grundigt med at danne et fælles billede af arbejdsforholdene 
uden for mediernes søgelys. Kommissionen skal være færdig med deres anbefalinger ved 
udgangen af 2019, hvorefter parterne går i gang med en forhandling om arbejdstiden, der 
skal tage udgangspunkt i disse anbefalinger. I princippet kan parterne blive enige om en 
aftale, inden vi kommer til næste OK-forhandling. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

 

LOKALAFTALE 

Lokalt er det meningen, at man i forbindelse med ”Ny start” skal forbedre samarbejdet 
mellem både kommune, kreds og ledelse samt TR. BLF var som bekendt i gang med at lave 
en lokalaftale sideløbende med OK-forhandlingerne, og vi nåede til enighed i slutningen af 
maj. Aftalen har til formål at forbedre lærernes arbejdsmiljø og trivsel igennem en mere 
fleksibel arbejdstilrettelæggelse. De vigtigste elementer er præcisering af opgaveover-
sigterne, en fast årsnorm og ikke mindst et professionelt råderum på årligt 200 timer, som 
indeholder tid til forberedelse og det almindelige skole-hjem-samarbejde. 
 

På nogle skoler valgte man at planlægge to forberedelsesuger med meget få timers daglig 
tilstedeværelse. Disse skoler mente, at man bare kunne bruge sit professionelle råderum, 
hvilket efter vores mening ikke var hensigten. Det skabte forståeligt nok en del frustration!  
 

Fra sommerferien til efterårsferien var vi uden skolechef. Da den nye, Espen Fossar Ander-
sen, tiltrådte, var et af de første og vigtigste emner, vi skulle drøfte med ham, at lave en 
plan for evaluering og genforhandling af aftalen. Evalueringen blev som bekendt gennem-
ført i form af en spørgeskemaundersøgelse til alle lærere/børnehaveklasseledere samt 
direkte samarbejdsparter. Skolerne skulle desuden drøfte aftalen på personale-møder, og 
til sidst skulle TR, AMR og ledere mødes til en fælles workshop, hvor undersøgelsen skulle 
gennemarbejdes med fokus på hvilke elementer, der er vigtige i en kommende aftale. 
 

Med denne grundige evaluering i bagagen, er vi nu i gang med en genforhandling af 
aftalen. Vi har en plan om, at den gerne skal ligge klar ved udgangen af april måned. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

 

OPGAVEMÆNGDE – RETFÆRDIGHED, GENNEMSIGTIGHED 

Lærerstanden har siden indførslen af lov 409 oplevet, at det øgede fokus på mængden af 
arbejdsopgaver, kun har gjort det tydeligere, hvor omfangsrigt og komplekst lærerens 
arbejde er! Hensigten med at lærernes arbejdstid skulle ”normaliseres”, har kun ført til, at 
lærerne oplever, at den tid, de har til rådighed, på ingen måde slår til. På Bornholm har vi 
igennem de sidste par år oplevet, at der har været politisk vilje til at sænke det gennem-
snitlige undervisningstimetal, hvilket var tiltrængt og nødvendigt for den bornholmske 
lærer for at kunne løse et minimum af kerneydelsen – nemlig undervisningsdelen.  
 

Hvorfor oplever vi så stadigvæk, at vores tid ikke slår til? Vi i gang med en længerevarende 
proces, hvor det er enormt vigtigt at få beskrevet og italesat, hvad vores daglige arbejde 
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egentligt indeholder, fx: undervisning, inklusion, dannelse, samtaler med elever, skole-
hjemsamarbejde, kollegasamarbejde, samarbejde med ledelsen, samarbejde med eksterne 
parter, konfliktløsning, planlægning af undervisning, planlægning af ture ud af huset, op-
rydning i faglokaler, sætte på plads i faglokaler, elevsamtaler, evaluering af undervisning, 
evaluering af test, evaluering af aktiviteter, møder, møder og møder.  
 

Hvorfor fylder dette så mere end for 15 år siden? Der er mange faktorer; planlægning, 
inklusion og evaluering fylder i dag meget mere for den enkelte lærer, end de nogensinde 
har gjort. I BLF arbejder Kredsstyrelsen for, at den enkelte lærers opgavemængde tydelig-
gøres. Og når vi alle skal have en dialog med vores ledelser om opgavemængde, kræver 
det, at vi ved, hvad vi taler om. Dette gøres kun, hvis vi på en eller anden måde får lov til at 
tale reelt om mængder, puljer og størrelse på alle de forskellige opgaver, der ligger i vores 
daglige arbejde. Der er ingen, der siger, at man behøver at gå tilbage til akkorder eller 
andre optællingsmetoder fra en svunden tid, men hvis der skal skabes gennemsigtighed 
omkring opgavemængde og opgavefordeling, må vi vide, hvad vi taler om.   
 

Med øget gennemsigtighed vil den enkelte lærer og den enkelte skoles lærerkollegie 
forhåbentlig også opleve større retfærdighed i fordelingen af opgaver. For oplevet retfær-
dighed handler ikke om millimetertyranni, men om ganske almindelig anstændighed og 
kollegial solidaritet. Vi er alle klar over, at der ved opgavefordeling skal sluges ”kameler”, 
hvilket enhver lærer til alle tider vil gøre, og især når den enkelte bliver inddraget og taget 
med i beslutningsprocessen. Bornholmske lærere er nemlig solidariske, og vi vil alle gerne 
løfte i flok for den arbejdsplads, vi er en del af, men det kræver tillid og åbenhed fra 
ledelserne. Lederne skal sammen med deres medarbejdere kæmpe for at forbedre 
arbejdsvilkårene for lærerne, igennem et konstant pres opad i systemet og sikre 
medarbejdernes opbakning igennem tillid og samarbejde. 

Cindy Dellgren 

 
LÆRINGSPLATFORM – MIN UDDANNELSE 

I december 2017 besluttede et bredt flertal i Folketinget at indgå aftale om en forenkling af 
de bindende fælles mål i folkeskolen. Med lovændringen er det kun kompetencemålene, 
der er bindende, mens de 3170 færdigheds- og vidensmål er blevet vejledende. Spørgs-
målet er så, om læringsplatformene er fulgt med. Fra Undervisningsministeriet anbefales 
”at læringsplatformen alene anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende” 
(Fælles Mål på Læringsplatforme, juni 2018, Undervisningsministeriet).  
 

Brugen af Min Uddannelse giver mening for flere af kollegaerne, især i udskolingen. Her 
fungerer platformen som en slags digitalt penalhus, hvor alle ugeplaner, opgaver, af-
leveringer, respons og evalueringer er samlet. For en lige så stor del af kollegaerne opleves 
Min Uddannelse som en ekstra administrativ opgave. Desuden oplever flere af os, at det er 
uforholdsmæssigt tidskrævende at lave elevplaner og evalueringer, der også skal give 
mening for elever og forældre.  
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Det er vores indtryk, at lempelsen af de bindende fælles mål og samtalen om den menings-
givende brug af Min Uddannelse har været så godt som fraværende på de fleste skoler. I 
januar var AMR og TR fra skoledelen samlet på kursus, hvor vi bl.a. drøftede brugen af Min 
Uddannelse. Denne drøftelse skulle gerne spredes til skolerne. I BLF arbejder vi på at få en 
drøftelse med BRK og BSU om en hensigtsmæssig brug af Min Uddannelse. 

Signe Ballegaard Schmidt 

 

FOLKESKOLEUDSPIL 

Forligspartierne bag folkeskolereformen er blevet enige om nogle ændringer. Et af de store 
ønsker har været, at der skulle ske forkortelser af skoledagen. Det bliver ikke i hele skole-
forløbet, men de mindste elever skal fremover gå i skole 2,2 timer mindre om ugen. Resten 
har mulighed for at forkorte skoleugen med op til 2 timer om ugen, og denne mulighed kan 
man fremover benytte på den enkelte skole. Af andre tiltag kan nævnes, at der kommer 
flere fagtimer til tysk/fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse. Disse 
timer tages fra den understøttende undervisning, og lige præcis den understøttende 
undervisning skal der også bruges kræfter på at forbedre. Der skal desuden laves en styrket 
læseindsats, laves mere forenklede elevplaner, og man skal evaluere de nationale tests. 
Aftalen indeholder mange andre ændringer, og man kan se den samlede aftale på under-
visningsministeriets hjemmeside. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

 

ARBEJDSMILJØ – VOLD, TRUSLER OG MAGTANVENDELSER 

2019 er af FH – Fagforeningernes Hovedorganisation udråbt som arbejdsmiljøår. Rundt om 
i landet arbejder især AMR dagligt med at forbedre arbejdsmiljøet, hvilket ikke mindst 
gælder på skolerne. I vores branche er det ikke den fysiske nedslidning, der bekymrer 
mest, men snarere den psykiske belastning og nedslidning. Blandt undervisere under 50 år 
tales jævnligt om, hvordan man skal kunne klare jobbet frem til pensionsalderen. Spørgs-
målet om pensionsalder kan DLF desværre ikke ændre på, men på lokalt plan arbejdes på 
at forbedre vores arbejdsmiljø. Der er nok at tage fat i.  
 

På Bornholm som i resten af landet oplever især indskolingslærere, at tonen og adfærden 
hos en større del af børnene er blevet forrået. Generelt oplever vores medlemmer, at der 
er (for) mange børn og unge, der ikke trives og dermed ikke lærer nok i skolen. Det kan 
medføre, at man som lærer føler en magtesløshed, fordi vi, på trods af at vi gør vores 
bedste, ikke altid kan hjælpe godt nok. I slutningen af sidste skoleår var ledere, AMR og TR 
på kursus i vold og magtanvendelser. Det er vigtigt, at der på alle arbejdspladser laves 
brugbare handleplaner og hele tiden arbejdes på at forbedre arbejdsmiljøet. Hermed en 
opfordring til, at vi husker at dele udfordringer, sejre og frustrationer med kollegaer, at I 
husker at inddrage jeres TR og AMR, og at det altid er muligt at kontakte os i BLF, hvis I har 
brug for råd og vejledning.  
 

Kredsstyrelsen håber, at BRK vil afsætte midler til, at alle lærere og ledere i fællesskab kan 
blive uddannet i professionel kapital. Professionel kapital er et skridt hen imod, at vi alle 
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taler samme sprog i forhold til, hvad der egentlig er vores kerneydelse - undervisning og 
dannelse. Hvis man virkelig er opsat på, at styrke den bornholmske folkeskole igennem en 
højere faglighed og bedre trivsel, så er professionel kapital et vigtigt redskab. Vi skal have 
tid og mulighed for at pille ”larm” fra og igen have fokus på at skabe god skole, dannelse 
og høj trivsel, både hos elever, men så sandelig også hos lærerne. 

Signe Ballegaard Schmidt / Cindy Dellgren 

 

INKLUSION – RESSOURCETEAM 

Ordet inklusion er blevet allemandseje og noget, vi arbejder hårdt på at få til at lykkes ude 
på skoler og arbejdspladser. I den offentlige debat og i forlængelse af KB’s skoleunder-
søgelse i efteråret 2018 blev spørgsmålet stillet, om inklusionen er drevet for vidt? Nej, 
mener BLF! Alle mennesker har ret til at være del af et meningsgivende fællesskab.  
 

I de seneste år har vi oplevet større udfordringer med inklusion. På almenskolerne oplever 
lærerne en stigning i antallet af elever, som er støttekrævende, men ikke støttekrævende 
nok til at blive visiteret til øens specialtilbud. Vi mangler tid, flere voksne, specialpæda-
gogisk indsigt og bedre mulighed for forberedelse.  I dagligdagen må vi indrette og tilpasse 
os de store udfordringer, der er med enkelte elever, hvilket gør, at planlægning af under-
visning og samarbejde med forældre, PPR, kollegaer og ledelse omkring en klasse kræver 
endnu mere tid og kræfter. God tid til fælles planlægning, anerkendelse af arbejdets om-
fang og prioritering fra ledelsen er derfor meget vigtigt, hvis disse ting skal lykkedes ude på 
skolerne. Inklusion foregår ikke kun på almenområdet. På specialtilbuddene arbejdes også 
med inkluderende fællesskaber. 
 

Politikerne har i de seneste budgetår prioriteret skoleområdet, og der er afsat ekstra res-
sourcer til rådgivning fra Heldagsskolen og inklusionsrådgivere, der tilbyder sparring og 
supervision til de enkelte skoler og teams – og der er bud efter dem. Det er vigtigt, at løs-
ningen på de enkelte skoler kan være forskellig, selv ude i de enkelte klasser er det vigtigt, 
at der arbejdes individuelt.  I nogle klasser vil det give mening med en to-voksen ordning, 
mens den rigtige løsning i andre klasser vil være support udefra. Det er dog vigtigt, at vi 
som lærere har stor indflydelse på, hvordan der sættes ind i den enkelte klasse. 
 

I vores fagblad Folkeskolens særudgave nr. 05 fra den 14.03.19 kan vi se, at de udfor-
dringer vi har på Bornholm er enslydende med resten af landet. Lærerne savner viden, 
redskaber og hænder til at løfte opgaven. I særudgaven er bl.a. beskrevet det tiltag, som 
indskolingen på Hans Rømer er i gang med og med positive resultater. For vi vil gerne løfte 
og lave en skole, hvor alle elever trives og lærer, så meget de kan. For at vi skal lykkes med 
opgaven, kræver det dog, at der bliver afsat tid og ressourcer. 

Signe Ballegaard Schmidt / John Lassalle 

 

HOVEDMED  

Som et resultat af konstitueringen efter kommunalvalget i november 2017 kom der en ny 
struktur i de politiske udvalg. Dette betød endnu engang en ny organisation, hvor med-
arbejdere skulle flyttes fra et center til et andet. For skoleområdet betød det, at vi fik 
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”vores eget center” – Center for Skole. Fra medarbejderside var opfattelsen, at processen 
var gået for hurtigt og havde været uhensigtsmæssig, og vi ønskede derfor, at processen 
skulle gå om, hvilket ikke blev imødekommet. Vi ønskede derfor at inddrage de centrale 
parter, da der efter vores opfattelse var sket et brud på MED-aftalen.     
 

Et fast punkt på dagsordenen til HovedMED-møderne har været ”Nyt fra arbejds-
miljøområdet”. Især har spørgsmålet om, at alle centre/enheder får anmeldt arbejds-
skader. Centre/enheder skal være opmærksomme og imødekomme dette, og det blev 
foreslået, at man på arbejdsstedet aftaler en procedure, så alle præcist ved hvor og 
hvordan, man samler op på hændelser.   
 

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2018 en pulje på 350.000 kr. til medarbejdertrivsel. Puljens 
formål er at understøtte arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i centrene. Der var ansøg-
ningsfrist 1. marts. Center for Skole havde indsendt en ansøgning, som blev imødekommet.  
  

HovedMED havde i 2018 arrangeret et foredrag med Karen Marie Lillelund på Green 
Solution House. For at så mange som muligt kunne deltage, var der både et formiddags- og 
et eftermiddagsarrangement. Foredraget var meget velbesøgt. Målgruppen var TR, AMR, 
ledere og MED-udvalg. Også andre interesserede var velkomne.  

Christian Thøgersen 

 
CENTERMED 

I løbet af første halvdel af 2018 var et af dagsordenpunkterne arbejdet med etablering af 
læringsmiljøer på de bornholmske folkeskoler. På Søndermarksskolen var arbejdet i gang 
fra årets begyndelse og fulgte den planlagte tidsplan, og der blev holdt rejsegilde 
umiddelbart før sommerferien. På Paradisbakkeskolen var der et inspirerende samarbejde 
mellem arkitekt og skolen. Efterfølgende blev der nedsat et fælles byggeudvalg for Fase III 
og byggeriet af de to madskoler. Efter færdiggørelse af Kongeskærskolens ombygning 
fulgte Svartingedal, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen. Der har selvfølgelig været 
gener og udfordringer i forbindelse med ombygningerne, men medarbejdere og ledere har 
i fællesskab fået hverdagen til at fungere.  
 

CenterMED besluttede at ansøge om tilskud fra puljen til medarbejdertrivsel. Ansøgningen 
skulle dække en temadag om magtanvendelse i skolen. Kurset blev afholdt 19. juni 2018, 
og der var stor ros til arbejdsgruppen for et godt kursus. Det blev besluttet at anvende en 
kompetencedag til opfølgning på temadagen. 
 

I løbet af foråret opsagde skolechefen sin stilling. Den påtænkte ansættelsesprocedure 
blev forelagt CenterMED, og stillingsprofilen blev udarbejdet af et konsulentfirma. I for-
arbejdet til jobopslaget deltog både ledere og medarbejderrepræsentanter, og i det 
endelige ansættelsesudvalg lykkedes det at få to medarbejderrepræsenter med. I uge 43 
tiltrådte Esben Fossar Andersen. 
 

Forud for BRK’s årlige budgetlægning var de enkelte centre blevet bedt om at kommentere 
de forskellige besparelsesforslag. I CenterMED var der enighed om at prioritere kerne-
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ydelsen i centeret, altså den obligatoriske undervisning i folkeskolen. Samtidig var Center-
MED bekymret over forslagene om at reducere inklusionsvejledningen på skolerne. 
CenterMED ønskede, at der fortsat blev afsat midler til implementering af folkeskole-
reformen i forhold til inklusion og åben skole.  
 

Kommunalbestyrelsens budgetforlig betød, at folkeskolen på Bornholm blev tilgodeset 
med 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i overslagsårene til udvikling af folkeskolen. 
 

På det årlige dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget var følgende punkter på 
dagsordenen:  

o Budget 2019 og overslagsår 
o Fælles strategi – Folkeskolen Bornholms Regionskommune 
o Lokal arbejdstidsaftale BLF og 
o Undervisningstimetal 

Christian Thøgersen 

 
PPR 

Center for Børn og Familie, som PPR hører under, fik lige efter påske 2018 en ny chef, 
Anders Fløjborg. Det er gået ganske godt, og der er i centret fortsat fokus på arbejdsmiljø 
og tillidsreformen. PPR voksede i 2018 med et antal medarbejdere, da man fik sammensat 
det nye ressourceteam, hvor PPR koordinerer dette arbejde. Skolerne kan søge om forløb, 
hvor lærere og pædagoger fra ressourceteamet kommer ud og laver en indsats i en klasse. 
Forløbene kører over tre måneder, og der er derfor mulighed for mere dybdegående 
indsatser, end de to inklusionskonsulenter alene havde tid til.   

Christian Faurholdt Jeppesen 

 

UU 

Hos UU er der fortsat fokus på FGU-reformen og de omstillinger, den lægger op til. Selv om 
de nationale retningslinjer siger, at det kun er et fåtal af eleverne, der har ret til individuel 
vejledning, er UU fortsat bedre prioriteret i BRK. Det kom tydeligt frem under Folkemødet 
ved en debat om unges valg af uddannelse, hvor to UU-vejledere fra København var ret 
begejstrede for den måde, vi her på øen gør tingene. Det er desuden et udtryk for, at man 
fra kommunens side kan se, at det store arbejde, UU-vejlederne gør for de unge, rent 
faktisk bærer frugt.   

Christian Faurholdt Jeppesen 

  

FRAKTION 4 – PENSIONISTERNE 

Fraktion 4’s arbejdsgruppe arrangerer aktiviteter og har medlemmerne: Grethe 
Anthonsen, Finn Jacobsen, Steffen Scharff, Kjeld Carlsen og Irene Maribo-Mogensen. Fra 
kredsstyrelsen deltager Christian Thøgersen. 
 

I 2018 blev der gennemført tre arrangementer: Et besøg på Bornholms Kunstmuseum, 
hvor museumsinspektør Jacob Bjerring Hansen fortalte om Museumsforeningens arbejde 
og om de udvidelsesplaner, der er på tegnebrættet. Lillian Hjorth var vært med et foredrag 
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om Henrik Pontoppidans ”Lykke Per”. Af praktiske grunde blev årets sidste arrangement 
først gennemført i januar, hvor vi besøgte Campus Bornholm. Generelt er der blandt 
pensionisterne en stigende interesse for at deltage i aktiviteterne. Vi havde også planlagt 
et besøg hos Bornholmslinjen, hvilket desværre ikke været muligt at gennemføre. 

Christian Thøgersen 

 

BORNHOLMS LÆRERFORENING (GEARET TIL FREMTIDEN) 

Som I vil kunne se længere omme i hæftet, bliver det fortsat sværere at få enderne til at 
mødes, når vi skal lave et budget for vores lille forening. Medlemstallet falder desværre 
stadig. Der er derfor hele tiden fokus på, hvordan vi bedst muligt bruger vores jeres kon-
tingentkroner. I øjeblikket er der fokus på, hvordan hele organisationen Danmarks Lærer-
forening fungerer, og i den forbindelse prøver vi at indsparke, at mindre kredse også skal 
have mulighed for at have de fornødne kræfter til at servicere medlemmerne bedst muligt.  
 

Lokalt forsøger vi naturligvis at gøre noget ved det. Vi gør alt for at sikre os en høj 
organisationsgrad, men der er desværre nogle af vores kollegaer, der har valgt ikke at 
betale til det kæmpe arbejde, det er at sikre gode løn- og arbejdsvilkår.  Hen over denne 
OK-fornyelse har DLF (og resten af Forhandlingsfællesskabet) sikret lønstigninger på samlet 
set 2-3000 kr. pr måned, hvilket så rigeligt dækker kontingentet. Jeg vil blot slå fast, at de 
resultater kommer ikke af sig selv.  
 
Vi håber, at I vil bidrage til, hvordan BLF bliver gearet til fremtiden, både via Faglig Klub og 
til workshoppen under generalforsamlingen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 
 

 
 
Temaer til workshops: 

 Fraktion 4 

 Gearet til fremtiden (BLF/DLF) 

 Fælles bornholmsk folkeskole 

 Læringsplatforme/målstyring 

 (Nye medarbejdere) 

  


