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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

ONSDAG den 17. juni 2020 KL. 15.00 
via Skype 

ENDELIG DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formalia og vedtagelse af forretningsorden

3. Debat om beretninger

4. Indkomne forslag

5. Regnskab

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Valg af kredsformand (kongresdelegeret)

8. Valg af næstformand (suppleant til kongresdelegeret)

9. Valg af kredskasserer

10. Valg af op til yderligere to kredsstyrelsesmedlemmer

11. Valg af to suppleanter til kredsstyrelsen

12. Valg af to revisorer samt suppleanter for disse

13. Eventuelt.

På kredsstyrelsens vegne 
Christian F. Jeppesen 

BORNHOLMS LÆRERFORENING Kommandantgården  

DLF KREDS 71 Rosengade 2 B 
3700 Rønne 
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Forslag til 

Forretningsorden for Bornholms Lærerforenings 
ordinære generalforsamling 2020 
 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og protokolfører. 
Endvidere vælges to stemmetællere på hver skole.  

 

2. Protokolføreren optager beslutningsprotokol af mødet. 
 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder 
punkter, hvis indhold er sat på dagsorden til senere afgørelse, udsættes af-
stemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 

  

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden 
opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter 
dirigentens afgørelser. 

 

5. Talerne får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i den rækkefølge, de 
indtegnes hos dirigenten – man beder om ordet hos den TR, der er ansvarlig 
på den skole, man er på. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst 
efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svar-replik. 
Når man får ordet, skal man tale til kameraet på den opstillede PC på den 
skole, man befinder sig på. 

 

6. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstil-
leren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller fem mødedeltagere 
kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede 
talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren 
yderligere tildeles ordet.  

 

7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten, der bestem-
mer i hvilken rækkefølge, forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 
14 om vedtægtsændringer.  
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis for-
manden / kredsstyrelsen eller fem mødedeltagere begærer dette.  
 

Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet 
flere kandidater, end der skal vælges. 
 

Ved personvalg har hver stemmeberettigede medlem et antal stemmer, som 
svarer til antallet af pladser. Hvert navn på stemmesedlen tæller som én stem-
me. En person kan kun optræde én gang på stemmesedlen. 

 

9. Under behandlingen af det enkelte dagsordenspunkt kan formanden/ kreds-
styrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 
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Skriftlig beretning 2020 
 

Indledning 
Da vi gik i gang med at skrive denne beretning, så verden stadig nogenlunde normal ud, og vi havde en 
planlagt generalforsamling den 27. marts. Siden er der sket mange ting: Butikker, grænser og ikke mindst 
skoler blev lukket, og vi blev også nødt til at aflyse generalforsamlingen, da der blev indført et forsamlings-
forbud. I har undervejs været i gang med at passe undervisning og andet arbejde hjemmefra, og lige nu er 
de fleste elever igen tilbage på skolerne, hvilket I også er. Derfor kan vi nu også – dog med nogle forskellige 
forbehold – gennemføre generalforsamlingen.  
Meget af beretningen er blevet skrevet for efterhånden tre måneder siden, og visse aktuelle sager følges op 
i den mundtlige beretning, som i år leveres som en video forud for generalforsamlingen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

OK18 – ny start – periodeforhandling – central aftale 
I forbindelse med forhandlingen af OK18, blev der indgået et forlig om lærernes arbejdstid med to 
elementer: ”Ny start” samt en periodeforhandling, der skulle bygge på anbefalingerne fra en under-
søgelseskommission, som senere kom til at hedde Lærerkommissionen.  

Ny start havde primært til hensigt at kickstarte det lokale samarbejde mellem kreds og kommune med 
henblik på en bedre dialog mellem kreds/kommune og TR/leder. Derudover skulle man også forsøge at 
forbedre den professionelle kapital samt lave indsatser i forhold til nyuddannede lærere. 

Lærerkommissionen blev nedsat med den tidligere lærer, skoleleder og forvaltningschef Per B. Christensen 
i spidsen, og kommissionens opgave var at undersøge forholdene i den danske folkeskole og dermed give et 
uvildigt billede af, hvad der virker, og hvad der kan forbedres. I den forbindelse har kommissionen været på 
besøg i en del kommuner og på skoler, hvor de har talt med de lokale skolechefer, kredsformænd, TR’er, 
ledere og helt almindelige lærere. Per B. Christensen var i den forbindelse også forbi Bornholm, hvor han 
udover møder med mig og den fungerende skolechef Trine Dorow besøgte Svartingedal Skole og 
Åvangskolen. Lærerkommissionens rapport blev offentliggjort den 16. december 2019, og i den forbindelse 
var alle DLF’s TR’er samlet i Odense for at få den præsenteret. Der var som udgangspunkt ikke mange ting, 
der kom bag på os, men det er væsentligt, at det billede nu er et fælles billede af den nuværende situation, 
som både KL og DLF kan bruge som grundlag for de kommende forhandlinger. Der blev specifikt nævnt fem 
områder, som en kommende aftale skal adressere: 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse,
teamsamarbejde og faglig udvikling

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale
samarbejde på skolen

 Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov.

Med denne rapport som bagtæppe skal forhandlingerne om en arbejdstidsaftale gå i gang, og derfor blev 
der i begyndelsen af februar afholdt en ekstraordinær kongres, med det hovedformål at give vores for-
handlere det bredeste mandat. Forhandlingerne går i gang her i løbet af marts, og der er en forventning 
om, at man har en aftale klar til afstemning hos medlemmerne i løbet af maj. Der vil i løbet af processen 
blive givet løbende information – både til kredsene og til medlemmerne. Vi krydser fingre for, at processen 
lykkes, så vi kan komme af med den forhadte lov 409. Da processen først forventes afsluttet i løbet af maj-
juni, bliver det nok svært at forestille sig, at man kan implementere en aftale i skoleåret 2020-21, men der 
kan muligvis være delelementer, der kan medtages. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

Bornholms Lærerforening 
Skriftlig beretning 2020 

4



Skriftlig beretning 2020 
 

Lokalaftale 
Da vi afholdt generalforsamling sidste år, havde vi været i gang med en grundig evaluering af den første 
lokalaftale på Bornholm, og vi var sammen med den nye skolechef Espen F. Andersen i fuld gang med 
forhandlingen af lokalaftale 2.0. Evalueringen havde i aftalen tydeliggjort nogle mangler, der dels vanskelig-
gjorde planlægning af møder, dels skabte tvivl om, hvad man kunne bruge 200-timers-puljen til. Vi forsøgte 
derfor at finde nye måder, hvorpå vi kunne skabe den fleksibilitet i arbejdet, som I efterspurgte, uden at 
det gik ud over f.eks. teamsamarbejdet.  
 
Vi blev som bekendt enige om en ny aftale, der især skulle sikre gennemsigtighed og retfærdighed i 
arbejdsfordeling samt muligheden for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Vi lagde derfor meget vægt på, 
at skoleårets planlægning skulle ske i tæt samarbejde mellem ledelse, TR og medarbejdere. I dette afsnit er 
det desuden beskrevet, at opgaverne i den enkeltes opgaveoversigt skal beskrives grundigt – også i omfang. 
Ifølge drøftelser med TR’erne er man på skolerne lykkedes med dette, og mange TR’er giver udtryk for en 
større inddragelse end tidligere.  
DLF’s overenskomstudvalg har i løbet af efteråret været i gang med at gennemgå alle lokalaftaler og fælles 
forståelser, der er lavet i de forskellige kommuner. I den forbindelse har de været ret begejstrede for de 
formuleringer, der var i netop dette afsnit af vores lokalaftale, og de har efterfølgende spurgt ind til, 
hvordan man er lykkedes med denne medinddragelse samt opgavebeskrivelser. TR’erne har selvfølgelig 
været meget behjælpelige med denne feedback. 
 
Den store udfordring i aftalen var, hvordan vi sikrede fleksibilitet, når den tidligere pulje på 200 timer ikke 
fungerede efter hensigten. Som udgangspunkt blev aftalt en fast tilstedeværelse i alle timer, MEN med 
mulighed for at omlægge sin arbejdstid til et andet tidspunkt og sted, hvis man ikke er bundet af 
undervisning eller andre aktiviteter, der krævede tilstedeværelse. De bundne opgaver skal placeres samlet 
på en arbejdsdag, så det reelt skaber muligheden for fleksibilitet for den enkelte. TR og leder på den 
enkelte skole skal efterfølgende aftale en lokal udmøntning af denne fleksible tilstedeværelse bl.a. med 
fokus på, hvordan man meddeler, at man f.eks. forlader skolen tidligere. Der er selvfølgelig afvigelser i, 
hvordan man har valgt at gøre på den enkelte skole, men TR’erne melder også her tilbage, at fleksibiliteten 
fungerer efter hensigten. 
 
Belært af erfaringerne med den første lokalaftale, blev vi i forhandlingsudvalget enige om, at vi skulle være 
grundige i forhold til præsentationen af lokalaftalen. Det skete derfor i to omgange: Først samlede vi alle 
ledere, TR’er og AMR’er, så de kunne få gennemgået aftalen og få mulighed for at stille spørgsmål. Derefter 
var vi (CFJ, Pia Tofte og skolechefen) rundt på alle skoler og præsenterede aftalen for alle berørte lærere og 
børnehaveklasseledere. Jeg er ret sikker på, at denne grundighed har gjort, at ånden i aftalen er fulgt med – 
for det handler nemlig om godt samarbejde og gensidig tillid. 
 
Vi havde selvfølgelig også planlagt en grundig evaluering af aftalen, og det var meningen, at skolechefen 
Espen F. Andersen og jeg allerede i efteråret skulle besøge skolerne, for at følge op på deres erfaringer. 
Desværre valgte Espen at opsige sin stilling til udgangen af juni, og vi havde derfor ikke en skolechef hele 
efteråret, hvilket gjorde, at denne turné ikke blev gennemført. Vi har dog løbende fulgt op på de månedlige 
TR-møder. 
 
I begyndelsen af 2020 fik vi en ny skolechef – Trine Schloss Pedersen. Jeg har haft flere møder med hende, 
og vi har allerede fået etableret et godt samarbejde. Vi er derfor også i fuld gang med planerne om en 
evaluering og genforhandling af lokalaftalen. Vi har holdt et møde i forhandlingsudvalget og skulle have 
haft ledere, TR’er og AMR’er samlet til en workshop den 12. marts. På denne workshop ville vi have fokus 
på tre ting:  

- Planlægning af skoleåret 
- Fleksibel tilrettelæggelse 
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Skriftlig beretning 2020 
 

- Selvstyrende team – herunder dækning af kendt fravær (hvilket som bekendt er en anden aftale) 
Derudover skulle vi også drøfte mulighederne for at gå i gang med professionel kapital. 
 
Med en forholdsvis god tilbagemelding i ryggen, regnede vi med at forlænge aftalen et år, da vi højst sand-
synligt snart får en central aftale at forholde os til - jævnfør det foregående kapitel. Workshoppen nåede 
desværre ikke at blive afholdt før nedlukningen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

 
Læringsplatform – Min Uddannelse – aula 
I forbindelse med skoleåret 19/20 skulle SkoleIntra afløses af platformen Aula. Tekniske vanskeligheder 
gjorde, at Aula først var funktionsdygtigt efter efterårsferien. Vi var noget skeptiske over at skulle skifte 
vores skole-hjem-kommunikationsplatform midt i et skoleår og på et tidspunkt, hvor skole-hjemsamtaler 
typisk foregår. Implementeringen gik dog rimeligt smertefrit, og langt de fleste forældre burger ubesværet 
den nye platform. Hermed ikke være sagt, at lærerne jubler. Vi har manglet og mangler et let tilgængeligt 
digitalt rum, der overholder GDPR-lovgivningen til interne notater mm. Aula indeholder ikke ugebrevs-
funktionen, og nogle kommunikationstråde bliver meget lange. Aula er konstrueret, så alle skoler på øen 
har samme opbygning, hvilket er en stor udfordring, da skolerne dels ikke har mulighed for at lave den 
lokale udformning, der giver mening for dem, dels er det besværligt at ændre udformningen, da alle skoler 
skal involveres. Det har umiddelbart ikke den store betydning for den enkelte lærer, men den tid, der bliver 
brugt, går fra kerneopgaven. 
 
Sideløbende skal vi til årsplaner, forløb og anden planlægning bruge MinUddannelse. Rundt omkring på 
lærerværelserne er der stor forskel på, hvor meget MinUddannelse bliver brugt, og hvor meget det giver 
mening at bruge den. Lærerne forsøger at lave så varieret undervisning som muligt, og det kan være 
besværligt og omstændeligt at oversætte opgaver og forløb, så de kan lægges ind på platformen. Samtidig 
føler nogle sig bundet af at have lagt en lektionsplan med opgaver ind. Enhver der har undervist børn og 
unge, ved, at dagen og timen ikke altid forløber som planlagt. Der kan være en konflikt, der skal løses, 
en samtale med klassen der rykker sig i en anden retning end oprindelig tænkt, noget teknik eller it der ikke 
fungerer osv.  Klasserummet og samspillet med eleverne er og skal være dynamisk. Heldigvis bruger vi 
vores professionelle dømmekraft til at vurdere, hvad der er vigtigt, og hvornår tingene skal foregå. Desuden 
er der en del lærere, der simpelthen ikke når at lægge forløb ind i MinUddannelse, da vi er pressede af 
andre opgaver i vores forberedelsestid. Vi har altså fortsat brug for både kommunalt og ude på de enkelte 
skoler at diskutere, hvordan og i hvilket omfang vi bruger og skal bruge MinUddannelse. Det skal være 
undervisning af høj kvalitet, der bliver prioriteret, og ikke, at man kan dokumentere detailplanlægning på 
en digital platform.  

John Lassalle/Signe Ballegaard Schmidt 

Kompetenceudvikling 
Der har i indeværende skoleår været et fortsat fokus på at opfylde folketingets målsætning om fuld 
kompetencedækning. De bornholmske lærere har således også været på skolebænken og modtaget 
kompetenceudvikling i bl.a. fysik/kemi samt håndværk og design. Nogle bliver færdige til juni andre først til 
næste år.  
 
Bornholms lærerforening arbejder for, at de, der er på uddannelse, får så gode vilkår som muligt - både 
mens de studerer, og mens de arbejder. I skoleåret 18/19 trådte en ny aftale vedr. kompetenceudvikling i 
kraft. Denne nye aftale sikrede medlemmerne 17,5 time pr. ECTS-point, hvilket var en forenkling i forhold til 
den forrige aftale. Det er en forholdsvis god aftale, men der skal stadig lægges egne ”interessetimer” i en 
uddannelse. Medlemmernes vilkår for at uddanne sig - til gavn for deres arbejdsplads - skal være tålelige. 
BLF anbefaler, at skolerne er opmærksomme på, at undervisningstimetallet for de medlemmer, som har 
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kompetenceudviklingsstudier, nedsættes, så fordybelse i deres uddannelse bliver en mulighed. Vi ønsker 
alle at løfte det bornholmske skolevæsen - bl.a. gennem vider- og efteruddannelse af lærerne. 
 
De pædagogiske læringsfællesskaber og vejlederteamet er under forsat udvikling. Vejlederne er en vigtig 
brik i skolernes udviklingsplaner, og det øgede samarbejde mellem vejledere, teams og lærere er hjulpet 
godt på vej af Kommunalbestyrelsens tilførte midler, som bl.a. har medført flere to-lærertimer. Bornholms 
lærerforening følger denne udvikling og er opmærksom på, at medlemmernes forberedelsestid skal sikres i 
forbindelse med det øgede samarbejde. 

Cindy Dellgren 

 
Folkeskolereform – evaluering 
I begyndelsen af 2020 kom VIVE’s (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) evaluering af 
folkeskolereformen i årene 2014-18. De overordnede mål var som bekendt: 

 Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan  

 Betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater skal mindskes  

 Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. 
VIVE har derfor primært undersøgt udviklingen i elevernes læring og trivsel, og den korte fortælling er, at 
der ikke er sket noget som helst. Både karakterer, nationale testresultater og elevtrivsel ligger på samme 
niveau som før reformen – selvfølgelig med forskellige afvigelser. 
 
Vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (PRT) har i forbindelse med evalueringen udtalt, 
at man altid ser et dyk i de første år, inden det begynder at blive godt. Hun roser dermed skolesystemet for, 
at dette forventede dyk ikke har været der. PRT har i løbet af sin første tid som minister inviteret DLF’s 
kredse til dialog på seks forskellige regionale møder. Signe og Christian deltog til et af dem, og her blev der 
ligeledes peget på de problemer, der ligger i reformen. Især den lange skoledag og den understøttende 
undervisning (uuv) blev specifikt nævnt.  PRT har ingen intentioner om at bakke på antallet af timer til 
eleverne, da hun mener, at det er en styrkelse af folkeskolen med flere timer. Hun siger dog i samme 
forbindelse, at der skal skabes luft til, at lærerne får færre timer, så timerne kan blive af en højere kvalitet. I 
forhold til uuv er hun villig til at kigge på, hvordan man kan optimere dette. Der er på finansloven rent 
faktisk sat midler af til, at man kan arbejde med uuv, så vi håber virkelig på, at der kommer til at ske nogle 
ændringer. Vores holdning er i korte træk, at man ikke skal have et skel mellem fagdelt og understøttende 
undervisning – det skal hænge sammen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 
 

Arbejdsmiljø  
Det er ikke noget nyt, at medlemmerne er pressede på arbejdsmiljøet. Vi har et job, hvor der er tryk på og 
opgaverne mange. Kerneopgaverne er at undervise, vejlede og udrede børn, unge og voksne, hvilket 
betyder, at vi indgår relationer, motiverer, støtter og hjælper. Vi oplever, at flere børn og unge mistrives i 
skolen. PPR og ressourceteamet har nok at se til, og der rift om på pladserne på Heldagsskolen, hvor 
personalet desværre oplever, at eleverne har større vanskeligheder, og at der derfor er færre som sluses 
tilbage til almenområdet. 
 
2019 var udråbt som arbejdsmiljøår, og forskellige tiltag blev sat i værk. Bl.a. blev der forsøgt med møder 
på tværs, så faggrupper fra både det offentlige og det private kunne udveksle erfaringer. Som AMR i BLF er 
det ikke arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, der fylder, men primært det at vi har et arbejde med høje 
følelsesmæssige krav. Generelt oplever medlemmerne i hele landet en stigning i børn, der mistrives og 
deraf afledte trusler, krænkelser og vold mod lærerne, hvilket igen kan medføre magtanvendelser.  
 
BLF har fornyligt udgivet et temanummer om krænkelser. Det er yderst vigtigt, at TRIO (AMR, TR og ledelse) 
samarbejder om at forebygge disse, og at handleplaner og muligheder er kendt af alle ansatte. Samarbejdet 
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med interne og eksterne samt forældre, krav om dokumentation, og opgaver vedr. tilpassede under-
visningsmiljøer fylder stadigvæk meget i medlemmernes arbejdsliv og er nok en af årsagerne til, at vi 
oplever at have for lidt tid til opgaverne.  

Signe Ballegaard Schmidt/John Lassalle 

 

Inklusion – ressourceteam – arbejdsgruppe 
Opgaven med at skabe meningsfuld inklusion for alle elever er en af de opgaver, som fylder og frustrere 
mest blandt medlemmerne. BLF har desværre ikke løsningen på inklusionsudfordringen. Fra politisk side 
oplever vi nu forståelse for, at inklusionsudfordringen er mere kompleks og derfor ikke kan ordnes med en 
hovsaløsning. Derfor er der af BSU nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan vi bedst muligt kan 
bruge de relativt set mange ressourcer, der bruges på hele specialområdet. Christian Jeppesen er med i 
gruppen, og vi har en forventning om, at der i løbet af foråret kommer forslag til, hvordan området 
struktureres, så ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for alle elever.  
 
Lokalt på skolerne skal der arbejdes med professionelle læringsfællesskaber (PLF). Det er vigtigt, at PLF ikke 
bliver en ekstra opgave, men en af metoderne til at lærerne bliver bedre til at håndtere de høje 
følelsesmæssige krav, der stilles i arbejdet med børn og unge, så vi laver (endnu) bedre undervisning for 
alle elever. Desuden arbejder BLF fortsat for, at der tilføres flere ressourcer til skoleområdet. Det 
bornholmske skolevæsen er dyrt, men vi oplever, at der ikke er ressourcer nok.  

Signe Ballegaard Schmidt/John Lassalle 

 

HovedMED – ny MED-aftale  
Det har været et meget aktivt år med i alt syv møder. Et vigtigt punkt på dagsordenen til HovedMED-
møderne var ”evalueringen af MED-systemet” med henblik på at skabe det rette grundlag for MED-
systemet. For at kvalificere arbejdet udarbejdede en arbejdsgruppe et spørgeskema for at afdække for-
ståelsen af MED-systemet. 
Et fast andet punkt på dagsordenen har været ”servicetjek af de fælles personalepolitikker”, der stammer 
fra 2015/2016. 
 
På flere møder har punktet ”samling af organisationen” været behandlet. I forbindelse med processen blev 
flere ad hoc MED-udvalg nedsat. Det var en kompliceret øvelse, og der blev arbejdet med flere scenarier, 
hvor også flere lokationer indgik. Beslutningen om indflytning på Snorrebakken blev i forhold til 
bygningsloven draget tvivl, og omkostningerne ved at færdiggøre samlingen på Snorrebakken blev sat 
under nærmere afdækning. 
 
Sygefraværet har løbende været behandlet. Det aktuelle sygefravær i BRK har været generelt højere end 
målsætningen, og har ikke ændret sig i løbet af året. Opfordringen fra HovedMED er, at man deler (de 
gode) erfaringer. Chefgruppen har haft fokus på kultur og metoder i de enkelte centre, og hvordan fraværet 
håndteres. 
 
I 2019 var der i puljen til medarbejdertrivsel afsat ca. 447.000 kr. (inklusiv overførsel fra 2018). Puljens 
formål er at understøtte arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i centrene. De ansøgninger, der i første runde 
blev imødekommet, omhandlede alle forebyggelse af sygefravær. Yderligere blev en ansøgning fra 
CenterMED Regional Udvikling, It og Sekretariat imødekommet.   
 
I efteråret 2018 ansatte BRK en hygiejnekonsulent, som har haft fokus på dagtilbud, skoler og ældre-
området. Hygiejnekonsulenten deltog i HovedMED’s møde i maj, hvor handleplanen for hygiejne blev 
præsenteret. 
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Trivselsmålingen afviklet i 2018 havde bedt om tilbagemeldinger fra samtlige centre om hvilke fokus-
områder, trivselsmålingen viser. Et gennemgående træk i fokusområderne har været ”omdømme, retfær-
dighed, opgaver kontra ressourcer og personaleledelse/synlig ledelse”.  
Den årlige arbejdsmiljørapport viste, at 1/3 af alle anmeldte arbejdsulykker er sket blandt medarbejdere, 
der har været ansat under et år. Der kunne også konstateres en stigning, primært relateret til skole-
området, i antal anmeldte skader om vold og trusler.  
I løbet af efteråret blev en ny MED-aftale i BRK forhandlet. I korte træk er de formuleringer omhandlende 
arbejdsmiljø og de tillidsvalgtes vilkår styrket. Mange af de nye tiltag skal HovedMED løbende følge op på, 
så vi får et så velfungerende MED-system som muligt.   
I forlængelse af aftalens indgåelse er der kigget på antallet af medarbejderpladser i de forskellige MED-
udvalg, hvilket har afstedkommet nogle forskydninger. Disse ændringer er så småt ved at være faldet på 
plads. Sideløbende med MED-aftalen er dokumentet ”Principper for medarbejderrepræsentanternes vilkår” 
udarbejdet.  
En vigtig ting er, at vi nu har mulighed for at udpege en fællestillidsrepræsentant (FTR), der ikke i forvejen 
er TR. Det er vigtigt for os, da det betyder, at vi fremover har muligheden for at vælge den siddende kreds-
formand (eller næstformand) til denne post.  
Repræsentanter fra forhandlingsudvalget præsenterede MED-aftalen for HovedMED i december.  
Forhandlingsudvalget bestod i øvrigt af: Fra organisationerne: Bitten Sohn Thomsen (SL), Christian 
Faurholdt Jeppesen (BLF), Anja Juhl Kofoed (FOA), Karen Lynn Jacobsen (HK Kommunal). Fra BRK: Michael 
Hjernø, Johannes Nilsson og Elna Madvig. 

Christian Thøgersen/Christian Faurholdt Jeppesen 
 

 
Center-MED  
CenterMED behandlede på mødet i juni forventningerne til lokalaftalen mellem BRK og BLF. Det var 
udvalgets forventning, at lokalaftalen kunne medvirke til at øge trivslen på de bornholmske folkeskoler og 
at tilbagemeldingerne, hvor HR har været involveret, vil ske hurtigere. Ved trivselsmålingen i 2018 har 
processen trukket ud i flere måneder. 
 
Det er CenterMED’s opgave forud for den årlige budgetlægning at kommentere de forskellige 
besparelsesforslag. Det administrative sparekatalog er udarbejdet af ledelsen.  
I alt var der stillet 15 forskellige besparelsesforlag, hvoraf man kan nævne: Reduktion i takstbeløbet til 
elever på Heldagsskolen; reduktion i Heldagsskolens elevtal; reduktion i budget til digitale læremidler; 
nedlæggelse af den udgående support/ressourceteamet.  
 
I det endelige høringsvar til alle 15 besparelsesforslag udtalte CenterMED, at der inden for Børne- og 
Skoleudvalgets område var flere besparelsesforslag, som anses for at være stærkt bekymrende, da 
forslagene ville bevirke en række betydelige forringelser af øens folkeskoletilbud som helhed, og at dette vil 
påvirke både elever, lærere og forældre. Konsekvenserne ville være en omfattende svækkelse af 
undervisningens kvalitet, ligesom muligheden for at drive Heldagsskolen forsvarligt vil blive mindsket 
betydeligt. Flere af forslagene er desuden i modstrid med de politiske ambitioner for folkeskolen. 
CenterMED så også med bekymring på en række spareforslag inden for Center for Børn og Familie, 
skolernes tætteste samarbejdspartner, da disse forslag kan få stor indflydelse på såvel nuværende som 
kommende elevers trivsel og dermed også på lærerenes trivsel. 
 
På CenterMED-møderne blev der løbende givet et status på AULA og platformens funktionalitet. Det 
samme gjorde sig gældende vedr. forslag om, at 10. klasseskolen skal indgå driftsoverenskomst med 
Campus Bornholm, samt implementeringen af ”Fælles Folkeskole Bornholm”, som er godkendt af 
kommunalbestyrelsen. 
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Op til sommeren 2019 opsagde skolechef Espen Fosser Andersen sin stilling. Da det ikke var lang tid siden, 
vi stod i den samme situation, blev samme ansættelsesprocedure gentaget, og sammensætningen af 
ansættelsesudvalget var identisk. Dog blev et konsulentfirma til udarbejdelse af stillingsprofil m.v. i første 
omgang fravalgt, og i stedet påtog BRK’s HR-afdeling sig dette arbejde.  
Efter 2½ måned med genopslag og et konsulentfirma tilknyttet, blev det besluttet at ansætte Trine Schloss 
Pedersen som ny skolechef, og hun tiltrådte 1. januar 2020.  

John Lassalle/Christian Thøgersen 

 
PPR 
I 2019 har vi i PPR været optaget af, hvordan vi kan styrke lærere og pædagoger i at være helhedsorienteret 
i forhold til de børn, de ønsker vejledning omkring. I samarbejde med Det Gule Team er vi i gang med et 
Metalog-kursusforløb. Her undersøger vi, hvordan vi kan se adfærd, som invitationer fra børnene eller de 
unge. Vi undersøger, hvad de inviterer til, og hvordan vi i et tværfagligt samarbejde med barn og familie 
kan arbejde hen imod en bedre trivsel i almen daginstitution/skolen. Vi ved, at diagnoser kun er 
beskrivelser - ikke en forklaring.  Det ser ud til, at vores ændrede fokus har resulteret i, at Bornholm som 
den eneste kommune i landet har knækket kurven for segregering.  
 
Formand for Pædagogisk Psykologisk Forening Bjarne Nielsen træder af efter 19 år. I PPR Netværk i 
Folkeskolen.dk skriver han om de mange fordele, der var ved den gamle cand.pæd.psych.-uddannelse, hvor 
læreruddannelsen var fundamentet. Med lærerbaggrund er der større fokus på pædagogik og læringsmiljø 
frem for at stille skarpt på det enkelte barn.  
  
I løbet af 2020 forbereder vi os alle på at ændre praktikker i projektet ”De Små Børns Bornholm”. 

Ketty Martin 

 
UU 
2019 har været præget af implementeringen af ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”. 
Omdrejningspunktet i den nye lov er, at et styrket samarbejde på tværs af fagligheder og centre skal give de 
unge en bedre sagsbehandling og sikre, at flere unge kommer i gang med ungdomsuddannelse eller 
kommer i job. 
 
Målet for Bornholms regionskommunes sammenhængende kommunale ungeindsats (SUI) er, at unge 
under 25 år med udfordringer oplever én samlet kommune, som støtter og hjælper videre mod 
uddannelse/job, så de unge får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 
eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Lovændringen har betydet flere forskellige nye vejledningsopgaver fx parathedsvurdering af alle i grund-
skolen, til alle ungdomsuddannelser, karrierelæring i grundskolen, udsyn i udskolingen mv.  
En følge af lovgivningen er oprettelse af en ny uddannelsesinstitution: Den Forberedende Grunduddannelse 
(FGU), som primært henvender sig til ikke umiddelbart uddannelsesparate unge under 25 år, som ikke har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.  
 
Derudover har UU bl.a. arbejdet med det landsdækkende ”Projekt uddannelsesambassadør”, hvor der 
tilbydes uddannelsesvejledning til borgere på dagpenge over 30 år. De mange nye tiltag har haft den 
positive sidegevinst, at vi i løbet af 2019 har fået tre nye vejledningskollegaer. 

Morten Schwennesen 

 
Fraktion 4 – pensionisterne 
Pensionisterne i Bornholms Lærerforening er en aktiv skare, der flere gange om året mødes for at udforske 
den bornholmske natur- og kulturskat samt de Bornholmske vækst-og videnscentre. Det er uden udgifter 
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for det enkelte medlem at deltage på turene, ligesom medlemmets mand/kone/kæreste/samboende er 
velkommen. 
 
I 2019 blev fire arrangementer gennemført: Et foredrag af Kjeld Johansen om sin forskning vedr. 
ordblindhed; en havevandring i haven ved Hvide Hus i Saltuna krydret med stedets historie; en rundvisning 
på Galleri Rasch og endelig et foredrag af Lilian Hjorth Westh om den danske forfatter Jeppe Aakjær. 
Der er stor tilslutning til aktiviteterne, og arbejdsgruppen opfordrer medlemmerne til at komme med 
forslag og ønsker til fremtidige aktiviteter. 
 
Fraktion 4-udvalget nedsat på generalforsamlingen i 2019 består af: Grethe Anthonsen, Steffen Sharff, Finn 
Jakobsen, Kjeld D. Carlsen og Irene Maribo Mogensen. Fra kredsstyrelsen deltager Christian Thøgersen. 

Christian Thøgersen 

 
Bornholms Lærerforening 
I Danmarks Lærerforening arbejdes der fortsat på, at foreningen bliver ”gearet til fremtiden”. I den 
forbindelse har vi i BLF indvilget i at være med i DLF’s pilotprojekter, der forhåbentlig kan være med til, at 
jeres/medlemmernes penge kan strække, så der også fremover vil være råderum til god personlig 
medlemsservice samt lokalt politisk arbejde. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det rent økonomisk 
ikke er nemt at være en så lille kreds, som vi er.  
 
Når vi har en lokalaftale, når vi har fået kæmpet det gennemsnitlige undervisningstimetal ned, når vi har sat 
præg på den nye MED-aftale, og når vi generelt har en stor indflydelse på hele skoleområdet … så skyldes 
det jo, at vi er netop her – tæt på politikere, embedsværk og skoleledelser. Derfor håber vi også meget på, 
at der med projektet ”gearet til fremtiden” vil blive skabt nogle rammer, så vi fortsat og mange år ud i 
fremtiden har en lokal kreds på Bornholm.  
 
Vi håber på at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen på trods af de aktuelle udfordringer. 

Christian Faurholdt Jeppesen 
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Indledning 
Kære alle sammen – medlemmer af Bornholms Lærerforening. Så blev det min tur til at lave en 
medlemsvideo. Det bliver en noget anderledes måde at afholde en generalforsamling på i år, hvilket er 
grunden til, at I ikke får min mundtlige beretning live. Fordelen er så, at I har rig mulighed for at tænke 
igennem og eventuelt genhøre, hvad det egentligt er, jeg siger. Men det er unægtelig en mærkelig tid, vi 
har været igennem, og stadig står i.  
 
Corona-tiden 
I forbindelse med nedlukning af skolerne, måtte I alle lynhurtigt omstille jer til at passe undervisning og 
andre opgaver fra hjemmet. Det gik I i gang med uden egentlig at have fået retningslinjer for, hvordan det 
skulle gøres. Derfor skete det - meget naturligt – forskelligt fra skole til skole og fra lærer til lærer. Hen ad 
vejen blev der fulgt op på det fra jeres ledere, og alle er efterhånden blevet meget fortrolige med at holde 
team-møder (med og uden leder) på Skype. I fik undervejs også sikret, at de elever, der måske ikke var så 
flittige til at benytte sig af de digitale undervisningstilbud, I som lærere fik lagt ud til dem, også kom med. 
På trods af at den nye digitale platform Aula eller MinUddannelse ikke var helt gearede til den flittige brug, 
som elever, lærere og forældre lagde for dagen. 
Da eleverne begyndte at vende tilbage til skolen, var I igen meget hurtige til at omstille jer – godt hjulpet af 
gennemarbejdede planer fra skolelederne. I ved jo godt det her, men jeg synes, det er en vigtig historie at 
fortælle: Nemlig at I er en samling af ufatteligt ressourcestærke og fleksible lærere, børnehaveklasseledere 
og vejledere. I har sikret, at børnene i de bornholmske folkeskoler har fået en ganske fornuftig undervisning 
i tre meget mærkelige måneder, og det kan I godt være stolte af. 
 
Finanslov 2020 
I forbindelse med dette års finanslov, har der for første gang i mange år været fokus på folkeskolen. Mange 
partier, især regeringens støttepartier, har gjort meget ud af at fortælle, at der skulle ske en bedre 
finansiering af vores alles folkeskole. Nogle partier var endda meget tydelige om, at ekstra midler skulle gå 
til flere lærere, og et enkelt parti ville endda binde pengene op på, at der blev lavet en arbejdstidsaftale. 
Resultatet blev på vores område, at der i 2020 tilføres 275 mio. kr. stigende til 807 mio. i 2023 og frem. Det 
er efterfølgende blevet slået fast, at pengene er øremærket til flere lærere, og på Bornholm svarer det til, 
at der i 2020 er 1,4 mio. mere til lærerlønninger. Det bliver i den grad spændende at se, hvad det kommer 
til at betyde for vores arbejde, men jeg vil gøre mit til, at der kan komme mere luft i opgaverne, så vi 
sammen kan levere den undervisning af høj kvalitet, som vi helst vil. 
 
Periodeforhandlingen 
Inden nedlukningen af samfundet var DLF og KL gået i gang med at forhandle en arbejdstidsaftale på 
baggrund af skolekommissionsrapporten. Også denne forhandling blev vanskeliggjort af, at man ikke fysisk 
kunne mødes, men parterne gjorde deres bedste for, at forhandlingerne fortsatte, da det virkede til, at man 
havde gang i et rigtig godt forløb. Som udgangspunkt havde man en deadline i slutningen af april, så man 
kunne nå en grundig medlemsdebat og afstemning inden sommerferien. Deadline er flere gange blevet 
udsat, men nu handler det desværre om, at det fortsat er svært at nå til enighed om et resultat, som begge 
parter kan være til tilfredse med.  
 
Der er inden for den seneste tid blevet udsendt et medlemsbrev samt en medlemsvideo, der fortæller om 
den nuværende situation. I store træk har KL bedt om en tænkepause henover sommerferien, hvilket DLF 
har indvilget i. Mange spørger - med rette - om det i det hele taget kan betale sig, da man har forsøgt længe 
nok. Dertil svarer vores forhandlere med et helt sikkert ja, fordi man på en række vigtige områder er nået 
langt. Ved et decideret forhandlingssammenbrud, vil disse ting muligvis blive kastet bort. Desuden vil det 
betyde, at forhandlingerne vil overgå til de samlede OK-forhandlinger næste forår, hvor 
Forhandlingsfællesskabet muligvis vil tage over. Denne situation er der ikke mange, der ønsker. Dels bliver 
OK-forhandlingerne muligvis udsat til 2022, dels vil denne udfordring komme til at fylde rigtig meget. 
Derfor har der også været et stort fokus på vores forhandlinger fra både formanden for 

Bornholms Lærerforening 
Mundtlig beretning 2020 
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Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib og formanden for KL, Jacob Bundsgaard. Der er mange – også uden 
for lærerverdenen – der har en interesse i, at vi langt om længe kan lykkes med at få en arbejdstidsaftale. 
Flere gange er det blevet nævnt, hvorfor det var så vigtigt med en central aftale, når så mange kommuner 
og kredse er lykkedes med at lave lokalaftaler. Svaret til dette er rimelig enkelt – det er ikke alle kommuner, 
der er kommet med, og der er store forskelle på, hvad de indgåede aftaler indeholder. 
 
Lokalaftalen  
I den forbindelse skal det nævnes, at vi her på Bornholm har en lokalaftale. Som nævnt i den skriftlige 
beretning er vi ved at afslutte det første skoleår med version 2.0 af en bornholmsk aftale, der blev indgået 
med den tidligere skolechef. Denne aftale har langt hen ad vejen fungeret godt ude på skolerne, hvilket 
også var baggrunden for den evaluerings-workshop, der var planlagt i marts. Da denne evaluering ikke blev 
gennemført, blev vi i forhandlingsudvalget enige om, at skolerne måtte melde ind til os, hvis der var 
væsentlige mangler i aftalen. Da der ikke er kommet meldinger om udfordringer, som man ikke kan løse 
lokalt, har vi valgt, at lokalaftalen fortsætter uden ændringer endnu et år. Dette var selvfølgelig også 
nødvendigt, for at skolerne kunne begynde med planlægningen af næste skoleår. Denne planlægning er nu 
i fuld gang, og også her er det en anderledes tilgang, da man ikke helt på samme måde kan mødes og få den 
nødvendige dialog om fremtidige opgaver. Det er dog fortsat en væsentlig betingelse i lokalaftalen, at man 
føler sig hørt i denne planlægningsfase, så vi kan opnå den gennemsigtighed, der gerne skulle skinne 
igennem, så man får en oplevelse af retfærdighed i fordelingen af opgaver. 
Der har fra politisk hold på det seneste været et stort fokus på, at det gennemsnitlige undervisningstimetal 
skulle være ensartet på tværs af øen. Derfor har man på de skoler, hvor undervisningstallet lå lavt, været 
tvunget til at give jer flere timer, end I tidligere har haft. Vi har i den forbindelse haft fokus på, at vi gerne vil 
tælle efter-/videreuddannelse på en anden måde, så man som skole ikke bliver straffet for, at man 
opkvalificerer medarbejdere f.eks. med et ekstra undervisningsfag eller en diplomuddannelse. For denne 
opkvalificering er også vigtig, hvis vi skal levere en undervisning af høj kvalitet. 
 
En bedre bornholmsk folkeskole 
I jagten på at få lavet den bedst mulige folkeskole, har man flere steder valgt at konvertere noget af den 
understøttende undervisning til to-lærer-timer. Det har man fået mulighed for, fordi kommunalbestyrelsen 
har godkendt de ansøgninger, der er kommet undervejs. De steder, hvor det har været prøvet af, har man 
kun haft positive tilbagemeldinger på forsøgene, og i løbet af foråret har endnu flere skoler søgt om at gøre 
brug af denne konvertering. Alle de ansøgninger, der har været, er mig bekendt blevet godkendt af 
politikerne, og jeg er helt sikker på, at det i det kommende skoleår vil have en positiv betydning for 
elevernes trivsel og faglige udvikling. 
Netop elevernes udvikling skal der selvfølgelig være det største fokus på, og netop derfor har der i det 
forgangne år været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, hvordan vi bedst muligt får de elever 
med, der har det allersværest. Der bliver brugt mange ressourcer på specialtiltag, og det derfor helt 
naturligt at kigge på, om de ressourcer bliver brugt bedst muligt. Gruppens arbejde er ikke tilendebragt, 
men allerede fra næste skoleår vil man på forskellige skoler forsøge sig med nogle specialtilbud, der kan 
løfte de elever, der har været udfordrede i den almindelige undervisning. Der skal dog ikke herske nogen 
tvivl om, at der i min optik findes rigtig mange gode kompetencer samt en inkluderende praksis på alle 
skolerne – for mig handler det også om, at man får det fornødne overskud til at få benyttet disse 
kompetencer fornuftigt af hensyn til de sårbare børn. Det kan de førnævnte to-lærer-timer sagtens bruges 
til, hvis man gør det med omtanke. 
 
Afslutning 
Som nævnt i den skriftlige beretning er det vigtigt, at vi som forening er tæt på de beslutninger, der skal 
tages på alle niveauer: TR/AMR på skoleniveau, kreds på kommuneniveau og hovedforening på nationalt 
niveau. 
Meget samarbejde har været sat lidt på standby eller i hvert fald har været anderledes i de seneste tre 
måneder. Men der bliver stadig gennemført rigtig mange ting, der er med til at gøre både den bornholmske 
folkeskole og jeres arbejdsvilkår bedre, selv om der også er bump på vejen. Forbedringerne – på både løn 
og arbejdsmiljø - nyder alle kollegaerne gavn af, og derfor vil jeg gerne takke for, at I har valgt at være en 
del af vores forening. Jo flere, vi står sammen, jo bedre bliver resultaterne. 
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Behandling af den skriftlige og mundtlige 

beretning  
 

Inden afstemning om beretningerne, drøftes følgende 

punkter: 

 

Corona-tiden 

OK18 – Ny start – Periodeforhandling – Central aftale 

Lokalaftale 

Læringsplatform – MinUddannelse – Aula 

Kompetenceudvikling 

Folkeskolereform - Evaluering 

Arbejdsmiljø  

Inklusion – Ressourceteam - Arbejdsgruppe 

Hoved-MED – Ny aftale og fordeling 

Center-MED 

PPR 

UU 

Fraktion 4 

Bornholms Lærerforening 

 

Medlemmerne stiller spørgsmål og kommer med 

bemærkninger, og formanden kommenterer efterfølgende. 

Derefter kan beretningerne godkendes. 
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                         REGNSKAB FOR 2019 VEDR. KREDS 71

Note Kontingentindtægter: Regnskab 19 Budget 19 Regnskab 18

Kontingent F1, 2, 4 og 6 1.250.625      1.349.700    1.320.708     

Kontingenttilskud fra DLF

Kontingent DLF

Nettokontingent BLF 1.250.625      1.349.700    1.320.708     

Refusion fra AKUT-fonden 219.505         225.522       191.436        

Andre indtægter 25.909           20.000         20.000          

Indtægter i alt 1.496.039      1.595.222    1.532.144     

1 Styrelsesudgifter 887.522         923.175       868.657        

2 Mødeudgifter 51.597           54.467         55.840          

3 Medlemsarrangementer 13.860           28.500         64.581          

4 TR-virksomhed 94.235           82.219         61.080          

5 Personaleudgifter 350.505         331.127       342.607        

6 Kontorhold og IT 47.654           68.800         54.530          

7 Lokaleleje/vedligehold 103.811         136.928       115.041        

8 Kredskontakt/hjemmeside 2.050             5.500           2.000            

Revision 11.375           10.000         10.500          

Udgifter i alt 1.562.609      1.640.716    1.574.836     

Ordinært driftsresultat (66.570)         (45.494)        (42.692)         

Afskrivning/regulering kontingent m.m.

Ekstraordinære udgifter

Ekstaordinære indtægter

Resultat før renter (66.570)         (42.692)         

Netto renteindtægter 1.468             19.185          

Kursregulering 33.351           (31.725)         

Renteudgifter

Depotudgifter

Årets resultat (31.750)         (45.494)        (55.232)         

Tallene i parentes ( ) er underskud

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2019
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Aktiver:

2019 2018

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende kontingent 13.973         34.734          

Tilgodehavende forbrugte AKUT-fondsmidler 90.278         106.879        

Øvrige tilgodehavender 105.389       105.383        

Forudbetalte omkostninger 26.232         25.976          

Likvide beholdninger:

Bankkonto 492.024       506.803        

Depot 499.732       472.421        

Girokonto -                

Kassebeholdning 1.853           1.853            

Aktiver i kredsen 1.229.481    1.254.049     

Aktiver i Særlig Fond 2.700.332    2.610.149     

Aktiver i BLF-fonden -               26.658          

Aktiver i alt 3.929.812    3.890.856     

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

Omsætningsaktiver i alt
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Passiver: 2019 2018

Egenkapital, primo 804.012       859.244        

Årets resultat (31.751)        (55.232)         

Egenkapital i kredsen 772.261       804.012        

Egenkapital i Særlig Fond 2.606.171    2.540.989     

Egenkapital i BLF-fond -               10.844          

Egenkapital i alt 3.378.432    3.355.845     

Gæld:

Skyldigt kontingent, DLF

Forudbetalt kontingent

Skyldig A-skat, lønsum, ATP og AM-bidrag 29.677         28.509          

Skyldig nettoferiepenge

Skyldig beregnede feriepenge 41.940         40.377          

Kreditorer i øvrigt 7.500           6.775            

Skyldigt frikøb og pension 328.103       324.376        

NY start tilskud 2019 50.000         50.000          

Gæld i kredsen 457.220       450.037        

Gæld i Særlig Fond 94.160         69.160          

Gæld i BLF-Fond -               15.815          

Passiver i alt 3.929.812    3.890.857     

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
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Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2018

Indtægter: 2019 2018

Renteindtægter, aftale Lån & Spar

Depotafkast 24.243         51.159          

Kursregulering depot 66.473         (88.987)         

Skattegodtgørelse

Renteindtægter, Lån & Spar 309              327               

Indtægter i alt 91.025         (37.501)         

Udgifter:

Administrationsgebyr 20.000         20.000          

Andre omkostninger 842              (219)              

Revision 5.000           5.000            

Udgifter i alt 25.842         24.781          

Årets overskud 65.183         (62.282)         

Aktiver:

Bank, Lån & Spar 94.571         70.861          

Udbytteskat tilgode 8.980           8.980            

Depot 2.505.546    2.439.073     

Kunst 91.235         91.235          

Aktiver i alt 2.700.332    2.610.149     

Passiver:

Diverse kreditorer 94.160         69.160          

Egenkapital primo 2.540.989      2.603.271     

Årets overskud 65.183           (62.282)         

Egenkapital ultimo 2.606.172    2.540.989     

Passiver i alt 2.700.332    2.610.149     

REGNSKAB FOR SÆRLIG FOND 2019

BALANCE PR. 31/12 2019
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2019 2018

Note 1 Styrelsesudgifter:

Frikøb incl. pension 796.015             785.775              

Lønkompensation 91.507               82.881                

Skyldig feriepenge -                      

I alt 887.522             868.656              

Note 2 Mødeudgifter KS:

Diæter og kørsel 4.900                 5.482                  

Transport i øvrigt 1.301                 174                     

Fortæring, hotel m.m. 7.931                 6.532                  

KS-kurser/konferencer 5.434                 20.799                

Forpligtende kredssamarbejde 20.652               5.415                  

Kongresudgifter 10.689               16.399                

Repræsentation m.m. 690                    1.039                  

I alt 51.597               55.840                

Note 3 Medlemsarrangementer:

Generalforsamling 8.025                 42.289                

Medlemskurser/arrangementer 905                    16.413                

Faglig Klub 2.917                 2.157                  

Fraktion 4 Pensionistarrangementer 2.013                 3.721                  

I alt 13.860               64.580                

Note 4 TR-virksomhed:

TR-lønudgift (AKUT) 54.654               48.907                

TR-vederlag -                    1.499                  

TR-kurser 39.581               10.674                

I alt 94.235               61.080                

Note 5 Personaleudgifter:

Lønninger incl. pension 318.891             307.077              

ATP 2.462                 2.272                  

Lønsumsafgift 25.290               20.558                

KOOP barselsfond+Udviklingsfonden 1.219                 (247)                    

Regl.skyldige feriepenge 1.563                 3.424                  

Andre sociale ydelser 842                    405                     

Personalekurser 238                    9.118                  

I alt 350.505             342.607              

Note 6 Kontorhold og IT:

Forsikringer 16.354               7.173                  

IKT 10.870               7.047                  

Småanskaffelser og IT -                    14.067                

Kontorartikler, aviser, tidsskrifter m.v. 19.156               26.177                

Porto og gebyrer 1.274                 65                       

I alt 47.654               54.529                

Note 7 Lokaleleje:

Husleje incl. varme 93.930               94.814                

Vedligeholdelse lejede lokaler -                    -                      

Lokaledrift 1.727                 1.984                  

Rengøringsfirma 5.550                 12.487                

El 2.604                 5.756                  

I alt 103.811             115.041              

Note 8 Kredskontakt/hjemmeside:

Hjemmeside 2.050                 2.000                  

I alt 2.050                 2.000                  

Noter til kreds 71´s drift, 1/1 - 31/12 2019
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AKUT-Fondsmidler: 2019 2018

Mindreforbrugt AKUT-fondsmidler overført til 2018 36.523            28.086             

Forpligtelser: 2020 2019

Frikøb styrelsesmedlemmer 1/1 - 31/7 2020 472.150          487.422           

Løn i opsigelsesperioder 136.200          132.306           

Forpligtelser i alt 608.350          619.728           

Inventar og driftsmidler er fuld- og nyværdiforsikret for 900.000          

Ovenstående regnskab  forelægges på kredsstyrelsesmødet den 25. marts 2020

Signe B. SchmidtChristian F. Jeppesen

Kasserer

John Lassalle Cindy Dellgren

Formand

Christian Thøgersen

Næstformand

Noter til kreds 71´s drift, 1/1 - 31/12 2019
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Budget 2021 Budget 2020 Budget 2019 Regnskab 2019

Kontingentindtægter 1.248.840 1.288.920 1.349.700       1.250.625

Kontingent fraktion 1 og 2 1.234.440 1.273.320 1.336.500       

Kontingent fraktion 4 14.400 15.600 13.200            

(110/130 medlemmer)

Andre indtægter 248.424 248.424 245.522          245414

Indtægter AKUT-fonden 228.424 228.424 225.522          219.505

Andre indtægter 20.000 20.000 20.000            25.909

Indtægter i alt 1.497.264 1.537.344 1.595.222       1.496.039

Udgifter:

Styrelsesudgifter 909.094 909.094 923.175          887.522

Mødeudgifter kredsstyrelsen 55.009 53.020 54.467            51.597

Medlemsarrangementer 26.080 28.240 28.500            13.860

TR-virksomhed 82.713 82.563 82.219            94.235

Personaleudgifter 358.186 354.854 331.127          350.505

Kontorhold og IT 46.500 53.650 68.800            47.654

Lokaleleje/drift 110.015 119.402 136.928          103.811

Hjemmeside 3.500 3.500 5.500              2.050

Revision og juridisk assistance 10.000 8.000 10.000            11.375

Udgifter i alt 1.601.097 1.612.323 1.640.716       1.562.609

Resultat før ekstraordinære poster -103.833 -74.979 -45.494 -66.570

og renter

Der indstilles uændret kontingent = 405 kr/md. til BLF (+ 213 til DLF) 

Der indstilles et årligt beløb til Faglig Klub på 20 kr. pr. medlem

Der indstilles et årligt kontingent til BLF i fraktion 4 på 120 kr./år

Det indstilles, at der i 2020 ikke indbetales til BLF-Fonden. 

Christian Thøgersen, den 21. marts 2020

Budget 2021
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Tlf. 5695 5055                        Mobil 3032 5055                         www.blfnet.dk                   E-mail: 071@dlf.org 
 

BORNHOLMS LÆRERFORENING Kommandantgården  

DLF KREDS 71  Rosengade 2 B        
    3700 Rønne 

        

Valg til Bornholms Lærerforenings kredsstyrelse - 17. juni 2020 

 

 

FORELØBIG KANDIDATLISTE for perioden 1. juli 2020 - 31. marts 2022:  
 
 

Valg af kredsformand. Kredsformanden er kongresdelegeret 
Christian Faurholdt Jeppesen, Søndermarksskolen - Genopstiller  
 

Valg af næstformand. Næstformanden er suppleant til kongresdelegeret 
Signe Ballegaard Schmidt, Åvangsskolen - Genopstiller  

 

Valg af kasserer 
Christian Thøgersen, Kildebakken - Genopstiller 

 

Valg af op til yderligere 2 repræsentanter til kredsstyrelsen  
Cindy Dellgren, Kongeskærskolen - Genopstiller 
John Lassalle, Paradisbakkeskolen – Genopstiller 
 

Valg af op til yderligere 2 suppleanter til kredsstyrelsen  
Bonnie Hedesmann, Kongeskærskolen – Genopstiller 
Mai-Britt Munch Jørgensen, Heldagsskolen – Genopstiller 
 

Valg af to interne revisorer 
Hartvig Mumm, F4 - Genopstiller 
Kenneth Lenz, F4 – Genopstiller 
 

Valg af to suppleanter til de interne revisorer 
Jens Aagesen, F4 - Genopstiller 
Bente Frederiksen, F4 - Genopstiller 
  
  
Vi hører meget gerne fra andre interesserede kandidater, der er velkomne til at kontakte 
kredskontoret for flere informationer. 
Endelig kan kandidater foreslås på generalforsamlingen helt ind til selve valghandlingen. 
Valgbare og stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer.  
 
 
På kredsstyrelsens vegne 
Christian Faurholdt Jeppesen 
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