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Kære alle 
 
Temadag i kredsstyrelsen 
Lørdag den 20. maj havde kredsstyrelsen temadag, hvor vi primært arbejdede med at 
udstikke retningen for vores arbejde i den kommende periode. Vi tog især udgangspunkt i 
de emner, der kom ud af debatten og workshop-arbejdet på generalforsamlingen. 
 
Kredsstyrelsen har besluttet have et stort fokus på kommunalvalget, hvor vi vil prøve at få 
de kommunale kandidater i tale, så vi også denne gang får sat folkeskolen på dagsorden. 
Vi har i første omgang lavet en pressemeddelelse, hvor vi beskriver hvilke emner, der er 
vigtige for os. Der er mange, der har interesse i den bornholmske folkeskole, derfor vil vi i  
perioden op til KV17 prøve at få kandidaterne til at komme med deres bud på folkeskolens 
udfordringer, så man bedre kan vurdere, hvor man skal sætte sit kryds. 
 
OK18 
Mange af jer har haft faglige klubber med henblik på at drøfte de foreløbige krav, der er 
opstillet til de kommende OK-forhandlinger – tak for jeres input – også på 
generalforsamlingen! Disse tilbagemeldinger er nu samlet og sendt videre til DLF centralt, 
hvor arbejdet så skal fortsætte. Vi håber i den grad på, at man denne gang kan komme i 
mål med en overenskomst, der også dækker vores arbejdstidsregler, så vi ikke længere 
skal reguleres efter lov 409. 
 
Folkemødet 
Lige om lidt er der Folkemøde i Allinge, og forberedelserne er i fuld gang både for DLF 
centralt og for os her på Bornholm. Det grundlæggende tema for Danmarks Lærerforening 
vil være ”Elevrettigheder”, og jeg kan allerede nu løfte sløret for, at der desuden vil være 
en medlemsfest torsdag aften i DLF-huset i Havnegade 21 – yderligere info følger. Du kan 
følge med i arrangementerne på BLF’s hjemmeside under ’Politik – Folkemøde 2017’. 
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