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Kære alle 
 
Møde med undervisningsministeren 
Signe og jeg var, sammen med de københavnske kredse, til møde med undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil i mandags. Emnerne der var til debat var målstyring og 
dannelse samt varieret undervisning. Der kom mange konkrete praksiseksempler og 
forslag til ministeren, og hun spurgte meget interesseret ind til disse. Alt i alt fik hun en hel 
del at arbejde med til hendes videre arbejde, og det er i det hele taget noget ganske nyt at 
en minister tager sig tid til at høre, hvad DLF’s kredse har at byde ind med. Vi kunne dog 
ikke rykke ved hendes overbevisning om, at man skal fastholde de lange skoledage, men 
hun er overbevist om, at der skal gøres noget på hele inklusionsområdet. 
 
Kommissionsrapporten 
Kommissionsrapporten er efterhånden en måned gammel, og der er blevet arbejdet en hel 
del med den i vores forening. Lige før jul var alle TR’er til stormøde i Odense for at få den 
præsenteret, og der har efterfølgende været afholdt både regionale TR-møder og 
formandsmøder. Den 5. februar bliver der desuden afholdt en ekstraordinær kongres, og 
alt dette skal klæde vores hovedstyrelse på til det forestående arbejde med en 
periodeforhandling med KL. Forhandlingen går i gang i marts og forventes afsluttet i løbet 
af foråret, hvor vi forhåbentlig har en aftale om arbejdstid. Man forventer dog ikke, at 
denne aftale kan nå at træde i kraft allerede fra næste skoleår, men der kan dog være 
elementer, man kan tage med. 
 
MED-aftalen 
Forhandlingerne om MED-aftalen blev afsluttet i december, og vi er så småt ved at få 
fordelt pladserne i Hoved-MED og Center-MED, hvor Bornholms Lærerforening fortsat er 
repræsenteret de steder, hvor vi har medlemmer. Afdelings-MED er også på plads de 
fleste steder, mens der på skolerne som regel først sker noget i forbindelse med næste 
skoleår. 
 
Skolechefen 
Der er blevet ansat en ny skolechef: Trine Schloss Pedersen, som flere af jer sikkert 
allerede har mødt. Vi havde møde med hende i sidste uge, hvor vi kort drøftede, hvilke 
emner, der skal tages op i den nærmeste fremtid. Vi har i forlængelse heraf aftalt et møde 
torsdag i denne uge, hvor vi skal blive enige om evaluering og genforhandling af 
lokalaftalen. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen finder i år sted fredag den 27. marts i Rønne. I får selvfølgelig mere 
info om dette senere, men sæt allerede kryds i kalenderen.  

 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
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