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Kære alle. 
 
Hovedstyrelsesvalg 
Så er afstemningen sat i gang til hovedstyrelsesvalget, og mange af jer har sikkert 
allerede modtaget en mail fra DLF samt særnummeret af Folkeskolen i denne forbindelse. 
Man kan desuden finde alle de oplysninger, man skal bruge, ved at klikke ind på BLF’s 
hjemmeside under: Politik-Hovedstyrelsesvalg 2015. Man har 18 stemmer, som man kan 
vælge enten at sætte på en kandidat eller sprede på flere. 
 
Og hvem skal man så stemme på? Det er selvfølgelig helt op til en selv ud fra de 
mærkesager, den enkelte kandidat har, men for egen regning vil jeg gerne anbefale 
Anders Liltorp fra Rødovre Lærerforening. Vi har igennem de seneste år haft et rigtig godt 
samarbejde, og jeg ved derfor, at Anders brænder for sit arbejde i fagforeningen. For nylig 
var han desuden på Bornholm, hvor han gav et blændende oplæg om MED-indflydelse til 
vores TR’er og AMR’er. Med Anders i Hovedstyrelsen vil vi få en meget direkte linje til 
indflydelse.  
 
Hvis man arbejder uden for folkeskolen, kan det være en god ide at sætte sine stemmer 
på en af de kandidater, der har de mindre medlemsgrupper som mærkesag. Her kan 
f.eks. nævnes Erik Cloyd Ebsen, der til daglig er tale-høre-konsulent. Eller hvis du f.eks. er 
børnehaveklasseleder, kan du med fordel stemme på en fra dit eget arbejdsfelt, nemlig 
Ulla Koch Sørensen. 
 
Jeg håber, I vil bruge lidt tid på at sætte jer ind i, hvad de forskellige kandidater står for, og 
hvis I er i tvivl, er det altid en god ide at spørge sin TR. Det vigtigste er dog, at I stemmer, 
og BLF giver også denne gang brød til den arbejdsplads, der opnår den højeste 
stemmeprocent. 
 
Opfølgning på OK15 
Tak til alle jer, der har deltaget i de personalemøder, hvor I som skole skulle svare på, 
hvordan det går med de 15 punkter fra OK15. DLF går snarest i gang med at samle op på 
landsplan med henblik på at evaluere sammen med KL. Her på øen arbejder vi videre 
med jeres svar allerede i morgen, hvor TR, AMR og ledere skal mødes og kigge på, hvilke 
områder, man skal have fokus på i det kommende arbejde. I hører nærmere om dette på 
et senere tidspunkt. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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