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Kære alle. 
 
Skolestruktur 
Som bekendt raser strukturdebatten derudaf, og senest er det kommet frem, at politikerne 
ikke kan bakke op om model E som den foreligger. Dette er sket i forlængelse af alle de 
høringssvar, der er indkommet. Jeg vil derfor gerne takke alle for det kæmpe stykke 
arbejde, der ligger bag disse høringssvar. Det betyder dog, at det fortsat er meget uvist, 
hvilket scenarie, vi ender ud med. Det bliver spændende at se, hvilken indstilling Børne- 
og Skoleudvalget kommer med på tirsdag og efterfølgende, hvad kommunalbestyrelsen 
beslutter den 26. februar. 
 
Undervisningstimetallet 
Vi har på Bornholm et meget højt undervisningstimetal i forhold til landsgennemsnittet. 
Jeg ved godt, at mange af jer gerne vil have det gjort meget synligt i offentligheden, og jeg 
nævner det også, hvis jeg bliver interviewet om andre ting. Desuden har vi påpeget det i 
foreningens høringssvar i forbindelse med skolestrukturen. 
 
Det væsentligste for mig, er dog at løfte problemstillingen overfor centerchef, skoleledere 
og politikere, da det i bund og grund er dem, der kan gøre noget ved det. Jeg kan 
efterhånden fornemme, at de anerkender problemet. Erkendelse er som bekendt det 
første skridt i en sådan proces, og jeg vil derfor håbe, at der også bliver taget nogle 
efterfølgende skridt til at afhjælpe problemet. Vi skal i hvert fald nok gøre vores til at 
fastholde, at problemet bør løses. 
 
OK 15 
Kravene fra både det nye forhandlingsfællesskab og KL er udvekslet, og forhandlingerne 
er i gang. Tillidsrepræsentanterne var til et møde i København i mandags, hvor vi hørte 
om processen. På vores område har vi blandt andet stillet nogle krav i forbindelse med 
arbejdstiden samt for de mindre grupper (PPR, UU, STU). Arbejdsgiverne vil blandt andet 
gerne af med undervisningstillægget. Jeg går ud fra, at der i den kommende tid vil blive 
afholdt nogle faglige klubber, hvor I kan høre mere. Indtil da kan I følge med i udviklingen 
på DLF’s hjemmeside her: http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15, hvor I 
blandt andet kan se de samlede krav fra begge sider af bordet. 
 

HUSK - Der er generalforsamling fredag den 13. marts klokken 18.00 på Green 

Solution House (det tidligere Ryttergården). Indkaldelsen kommer snart. 
 
Venlig hilsen 

 
Christian Faurholdt Jeppesen 
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