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Kære alle. 
 
175-års jubilæet 
På tirsdag holder vi som bekendt reception i forbindelse med jubilæet og udgivelsen af 
bogen: ”Bornholm for skolen – skolen for Bornholm”. I er fortsat velkomne til at dukke op til 
receptionen og få et eksemplar af bogen. Hvis man ikke lige kommer på dagen, bliver 
man selvfølgelig ikke snydt for bogen. Den vil blive uddelt i samarbejde med TR’erne på 
skolerne, og medlemmer, der ikke er tilknyttet en skole er efter tirsdag velkomne til at 
komme og hente den på kredskontoret. 
 
Fredag den 2. oktober holder vi medlemsfest i Nyvest-centret, og tak til alle jer der har 
tilmeldt sig.  Til de deltagende medlemmer vil jeg lige nævne, at I skal være meget 
velkomne til at komme med festlige indslag til festen. Jeg glæder mig til at se jer og fejre 
foreningen. 
 
BRK’s budget for 2016 
Kommunalbestyrelsen har førstebehandlet budgettet for 2016, og der blev vedtaget et 
budget, der blandt andet indebærer, at lærerne fra næste skoleår skal undervise en time 
mindre om ugen i gennemsnit. Dette er vi selvfølgelig rigtig glade for, da det er et skridt i 
den rigtige retning i forhold til vores arbejdsvilkår. Derudover blev der afsat samlet 20 mio. 
til den nye struktur i Rønne samt 5 mio. til resten af skolerne i overslagsårene. Man kan 
måske også nævne, at der i budgetmærkningerne stå, at der skal kigges på, at sikre 
fleksibilitet og råderum på skolerne. Dette punkt bliver spændende at høre nærmere om. 
 
Hvis man skulle have lyst til at kigge lidt nærmere på budgettet er der et link til referatet fra 
sidste torsdags KB-møde her. Det er især bilagene under punkt to, der er interessante. 
Folkeskolen.dk vil en af dagene bringe en artikel om budgetsituationen i kommunerne, 
hvor blandt andre Bornholm vil blive nævnt. 
 
Kongres 2015 
Så blev kongressen overstået, og der var til tider en ret heftig debat vedrørende nogle af 
punkterne i dels den skriftlige, dels formandens mundtlige beretning. Hvis du har lyst til at 
læse den mundtlige beretning, finder du den her. Det blev desuden besluttet, at 
hovedstyrelsen fremover skæres fra 20 til 18 medlemmer fra fraktion 1. Forslagene om en 
to-årig kongresperiode og i den forbindelse mulighed for at afholde de lokale 
generalforsamlinger hvert andet år faldt. 
 
 
Venlig hilsen 
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