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Kære alle
Præsentation af lokalaftalen
Som bekendt har vi for anden gang lavet en lokal arbejdstidsaftale for lærere og
børnehaveklasseledere på Bornholm. For at sikre, at vi får tydeliggjort intentionen med
denne aftale, har vi aftalt i forhandlingsudvalget, at vi kommer rundt på skolerne for at
præsentere den. Vi er godt i gang med det, og indtil videre er vi blevet godt modtaget og
har fået gode tilbagemeldinger og spørgsmål. Hvis I får yderligere spørgsmål, må I meget
gerne skrive dem til mig og/eller Espen. Så samler vi spørgsmål og svar i et samlet
dokument – også spørgsmålene fra vores rundtur. Vi håber rigtig meget på, at aftalen
kommer til at skabe god trivsel og undervisning igennem samarbejde, dialog og
fleksibilitet. Du finder aftalen på BLF’s hjemmeside under ’Arbejdsliv – Gældende aftaler’
eller ved at klikke her. I efteråret kigger vi igen forbi, så vi kan følge lidt med i, hvordan I er
kommet i gang.
Fælles indsats for børn med særlige behov
I forbindelse med den plan, der er sat i gang i forbindelse med, at folkeskolen skal
opgraderes og have fælles retning, vil der også være fokus på indsatsen for elever med
særlige behov. Dette arbejde deltager BLF i, og vi har et opstartsmøde i begyndelsen af
juni. Undervejs skal vi selvfølgelig have input fra virkelighedens eksperter, så det vil I høre
mere om.
Folkemødet 2019
Så varer det ikke længe, inden årets folkemøde går i gang. Danmarks Lærerforening har
igen i år et massivt program – både i form af debatter i DLF’s hus og som deltagere i
andres debatter. Vi vil godt gøre lidt reklame for et arrangement, vi (BLF) selv står bag
sammen med Københavns Lærerforening, der handler om styring folkeskolen. Det foregår
i DLF-huset (G20) lørdag klokken 16.30-17.15 og herefter (17.30) vil der være et hyggeligt
arrangement med musik, øl og pølser. Desuden deltager jeg selv i ”Den store
bornhomderdebat” hos Danske Skoleelever (J17) torsdag kl. 14-15. Når vi nærmer os, vil
jeg forsøge at lave et inspirationskatalog over interessante skoledebatter. Vi ses i Allinge.
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