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Lærerforeningen  
satser på Folkemødet 
– Der vil fortsat være deltagelse fra Danmarks Lærerforening (DLF, 
red.) ved Folkemødet i Allinge, sagde Christian Faurholdt Jeppesen i 
sin beretning og fortsatte: 

– DLF har primært fokus på at deltage i og afholde egne debatarran-
gementer for derigennem at påvirke beslutningstagere. I den forbin-
delse er DLF lige nu i gang at købe en ejendom i Allinge. Ejendommen 
skal dels bruges til indkvartering af deltagere, dels som base for for-
eningens aktiviteter. Resten af året vil denne ejendom blive brugt til 
ferielejligheder, hvor medlemmer kan leje sig ind på fordelagtige vil-
kår. tøm

Bornholms Lærerforening holdt generalforsamling på Green Solution House:

Kampen om skolen fortsætter
 
 
 
Af Torben Østergaard Møller

GENERALFORSAMLING
Der er stadig efterdønninger fra folkeskolerefor-
men, hvor blandt andet folkeskolelærernes arbejds-
tidsaftaler med Lov 409 blev ændret markant fra den 
1. august 2014.

Det fremgik på Bornholms Lærerforenings gene-
ralforsamlingen fredag eftermiddag og aften på Gre-
en Solution House i Rønne. 

Reguleringen af arbejdstiden efter denne Lov 
409, hvor lærerne for eksempel skal forberede sig på 
skolen og ikke derhjemme, har været omstridt, og 
lærerne kæmper for at få færre undervisningstimer 
og bedre tid til denne forberedelse.

Formand Christian Faurholdt Jeppesen takkede i 
sin mundtlige beretning for det talstærke fremmø-
de på cirka 80 medlemmer og endte da også med at 
kunne se tilbage på en generalforsamling uden 
voldsomme markeringer eller diskussioner.

 º Find den indre  
terrier frem,  
vis børster, kæmp!
Lærer på generalforsamlingen

Det hårde 
arbejdsliv
Af Torben Østergaard Møller

GENERALFORSAMLING
I sin mundtlige beretning pegede formanden for Bornholms Lærer-
forening Christian Faurholdt Jeppesen blandt andet på problemer 
med arbejdsmiljøet i Folkeskolen:

– Sammenhængen mellem arbejdstid og skolereform – eller man-
gel på samme – er fortsat det altoverskyggende problem i forhold til 
arbejdsmiljøet, sagde han. 

– Der er desværre stadig rigtig mange tilfælde af, at kollegaerne ik-
ke kan få deres arbejdsliv til at hænge sammen og at det dermed re-
sulterer i langtidssygemeldinger. Som noget nyt har vi i indeværende 
skoleår set, at nogle af vore kollegaer, fordi de ikke vil risikere at blive 
syge af at gå på arbejde, vælger at finde andet arbejde uden for folke-
skolen.

– I forbindelse med OK15 bliver der arbejdet med, hvordan man 
kan lette hverdagen for jer ude på skolerne. Der er intentioner om, at 
forberedelsestiden ikke bare kan bruges til andet, og der er faktisk 
nogle få steder, hvor man tager dette alvorligt. Jeg håber og tror, at det 
bevæger sig i den rigtige retning, selv om det nogle steder går lang-
somt. 

Om skolernes fremtidige budget:
– På trods af gode intentioner får vi ikke løst problemet, med min-

dre der tilføres resurser til området. Bornholms Lærerforening har 
igennem længere tid forsøgt at gøre opmærksom på netop dette både 
ved en målrettet presseindsats og kontakt til det politiske niveau. Vi 
har i den forbindelse beskrevet, at vi på Bornholm har et rigtig højt 
gennemsnitligt undervisningstimetal – set i forhold til landsgen-
nemsnit og sammenlignelige kommuner.

– Især i forbindelse med BRKs budgetlægning var det vigtigt at få 
dette synliggjort, og det lykkedes heldigvis i en vis udstrækning. For 
første gang i rigtig mange år blev der indgået et budget, hvor der var 
plads til en udvidelse af skolebudgettet. Det er endda beskrevet så 
specifikt, at lærerne i de kommende år skal have nedsat deres under-
visningstimetal med gennemsnitligt 40 timer om året. Dette kan 
selvfølgelig udmøntes på mange måder, og vi har derfor også valgt at 
have fokus på det i forbindelse med planlægningen af næste skoleår. 

Om modtageklasser og asylbørn:
– Arbejdet med både modtageklasser og asylbørn er fyldt med ad-

skillige udfordringer, da mange af børnene kommer med en hel del i 
bagagen, og nogle er dybt traumatiserede. Derfor synes jeg, at de lære-
re og pædagoger, der tager sig af de børn og yder den omsorg, de i den 
grad har behov for, kræver stor anerkendelse – også internt i forenin-
gen, sagde formanden.

Den bemærkning kvitterede forsamlingen for med klapsalver.

Christian 
Faurholdt 
Jeppesen, her 
på talerstolen i 
Green Solution 
House, fik uden 
modkandidat 
genvalg som 
formand. 

Foto: 
Allan Rieck
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Det går godt med 
beskæftigelsen
– Igennem længere tid har vi været vant til, at der hvert år 
skulle ske afskedigelser i det bornholmske skolevæsen. Sid-
ste år fik vi det afbødet en hel del ved hjælp af vores forhand-
lede bonusaftale, og i løbet af foråret blev der sågar plads til 
nyansættelser, sagde formand Christian Faurholdt Jeppesen 
i sin beretning og fortsatte:

– Billedet har på det seneste vendt sig temmelig hurtigt 
på grund af netop asylklasser og lærere, der forlader folke-
skolen. I forbindelse med planlægningen af næste skoleår, 
forventer jeg heller ikke, at der bliver tale om afskedigelser. 
Godt nok skal der på Rønneskolen klasseoptimeres, og elev-
tallet falder fortsat. Men noget, der trækker i den anden ret-
ning, er det udvidede budget, der i runde tal giver 10 ekstra 
stillinger.

– Det er rigtig positivt, at man ikke længere behøver at 
være bekymret for sit job, men bagsiden af medaljen er, at vi 
er ved at bevæge os ind i en tilstand, hvor det kan blive svært 
at tiltrække uddannede medarbejdere. Mange kommuner 
har været i denne situation i længere tid, men som en geo-
grafisk isoleret kommune skal vi tage denne problemstil-
ling særlig alvorligt. En ting, man kan tage fat i, er meget li-
getil – nemlig at tilbyde nogle ordentlige arbejdsvilkår. tøm

 i Et enkelt kampvalg
Der var på generalforsamlingen ikke lagt op til kamp-
valg, men alligevel opstod der ét, som det fremgår 
herunder.

• Christian Faurholdt Jeppesen fortsætter som 
kredsformand.

• Signe Ballgaard Schmidt fortsætter som kreds-
næstformand.

• Christian Thøgersen fortsætter som kasserer.

• Ved valget af to kredsstyrelsesmedlemmer var på 
forhånd opstillet de siddende Lena Dahl Stærke 
og John Vikkelsø Sassalle. Men her blev i sidste 
øjeblik også Cindy Dellgren opstillet, og resultatet 
af den skriftlige afstemning blev, at hun vippede 
Lena Dahl Stærke af pinden.

• Klaus Søndergaard Pedersen og Poul Erik Killen-
dahl blev valgt som suppleanter til kredsstyrelsen.

• Kenneth Lenz og Hartvig Mumm blev valgt som 
revisorer.

• Bente Frederiksen og Tove Mumm blev revisor-
suppleanter. 

Bornholms Lærerforening holdt generalforsamling på Green Solution House:

Kampen om skolen fortsætter

Der var godt fremmøde til den bornholm-
ske lærerforenings generalforsamling med 
efterfølgende spisning i restauranten her 
på Green Solution House i Rønne. Foto: 
Allan Rieck

Et enkelt uventet kampvalg blev det dog til (se andet-
steds på siden), og et medlem var da også på talerstolen 
med en verbal krabask, som hun svang over sin fagfor-
ening.

Hun påpegede, at bornholmske lærere underviser to 
og en halv time mere end for eksempel københavnske 
skolelærere, og hun syntes ikke, at formanden og lærer-
foreningen generelt er gode nok til at melde ud i pressen, 
at det ikke er i orden. Tvært imod havde hun indtryk af, at 
fagforeningen er alt for veg i sin kritik og snarere tegner 
et billede af, at det går ganske godt.

– Min fagforening skal råbe op, sagde hun og forklare-
de, hvordan hun føler, at hun må klare sit arbejde ved 
”flid, fedt og snyd” – en strategi, den gode Gotha Ander-
sen fremhævede som gode dyder i satiriske udsendelser 
på DR i begyndelsen af 1980erne. 

Den frustrerede lærer, som ikke ønsker sit navn i avi-
sen, erkendte, at det da godt kan være, at lærerforenin-
gen kæmper på de indre linjer, men hun savner, at den 
fungerer som lærernes talerør.

– Find den indre terrier frem, vis børster, kæmp!, op-
fordrede hun og tilføjede:

– Det kan jeg ikke se i pressen, at I gør.

Hun forklarede også, at det er så vigtigt, at fagforenin-
gen råber op, fordi de enkelte lærere – inklusive hende 
selv – godt kan føle, at ledelsen ude på skolerne giver 
dem mundkurv på.

Forsamlingen reagerede med ganske energiske klap-
salver på denne opsang.

Christian Faurholdt Jeppesen mente i sit svar ikke, at 
de to en halv timer helt stemmer overens med sandhe-
den, men han erkendte også, at kampen ikke er ovre end-
nu i forhold til arbejdstiden. Han påpegede, at lærerfor-
eningen ingen indflydelse har, fordi det er kommunal-
bestyrelsen, der egenhændigt beslutter budgettet.

– Men vi forsøger at påvirke ved blandt andet uformel-
le snakke og høringssvar, sagde han og tilføjede:

– Vi er ikke tilfredse, men vi er glade for, at det går den 
rigtige vej. 

At han ligefrem skulle gå rundt og rose tingenes til-
stand, kunne han ikke genkende, og han påpegede, at 
pressen jo kan klippe i tingene og fremstille dem, så de 
fremstår forkert i forhold til det, han rent faktisk mener 
og siger.


