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Kære alle. 
 
Urafstemning om OK 15 
I går sluttede urafstemningen om forhandlingsresultatet for OK15 på det kommunale 
område. Her på Bornholm valgte 82,4 % af jer at bruge jeres stemme (77,3 % på 
landsplan), hvor 71,7 % stemte ja (70,1 % på landsplan). Det er en meget flot 
stemmeprocent, så jeg vil gerne takke jer for at give os det stærke mandat til det videre 
arbejde.  
Så nu skal vi i arbejdstøjet og have omsat især de 15 punkter vedrørende arbejdstid til 
nogle bedre arbejdsforhold for jer. Der har allerede været afholdt et kredsformandsmøde, 
hvor vi drøftede, hvilke redskaber vi kunne få behov for til dette arbejde, og her kom der 
mange gode forslag. Den 7. april skal vi samles igen for at arbejde videre med forslagene. 
Her på øen skal vi selvfølgelig også i arbejdstøjet, og vi har allerede talt med BRK om at 
lave en plan for, hvordan vi implementerer OK-resultatet. Dette arbejde vil I selvfølgelig 
høre meget mere om, da vi også gerne vil have jeres input til det igennem jeres TR’er og 
AMR’er på skolerne. 
 
Generalforsamlingen 
Tusind tak for det store fremmøde i fredags. Jeg synes på mange måder, det var en god 
generalforsamling med en god debat. Det er i det hele taget godt at se, at så mange af jer 
har lyst til at deltage i det faglige demokratiske arbejde. Pressen var til stede i form af 
Bornholms Tidende, og de bragte en fyldig artikel i lørdagens avis. Man kan se 
webnyheden her: http://tidende.dk/?Id=63060. 
Det blev nævnt i debatten, at man mangler en synlig forening. Vi er efter min mening en 
del i pressen, og vi bruger desuden mange kræfter på at får vores sag igennem hos 
ledelse og politikere. Dette arbejde vil vi fremover blive bedre til at synliggøre og i den 
forbindelse, vil jeg forsøge at skrive BLF-info lidt hyppigere. 
Næstformandsvalget var et valg mellem to meget kompetente kandidater, så valget var 
selvfølgelig ikke nemt, hvilket afstemningsresultatet også viste. Jeg er glad for, at 
foreningen igen har fået en næstformand – så tillykke til Signe. I øvrigt var det dejligt at 
kunne være de første til at bruge de superlækre faciliteter på Green Solution House. 
 
Personaletilpasning 
Vi nærmer os dagen, hvor det bliver meldt ud, hvem der skal afskediges. I den forbindelse 
vil jeg gerne påpege, at den aftale vi lavede med BRK om en bonus for at sige op i god tid 
har haft en stor betydning. Ikke mindre end 12 lærere og børnehaveklasseledere har valgt 
at gøre brug af aftalen, så der nu ”kun” skal afskediges 6 lærere og 0,9 
børnehaveklasseleder.  
 
Venlig hilsen 

 
Christian Faurholdt Jeppesen 
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