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Bornholms Lærerforenings generalforsamling blev onsdag holdt på en alternativ måde: 

Generalforsamling  
via storskærm
Af Mette Holm Hansen

SKOLE

For første gang blev Bornholms Lærer-
forenings generalforsamling onsdag 
afholdt via Skype på grund af co-

vid-19. Ude på øens skoler kunne man så-
ledes følge generalforsamlingen på stor-
skærm.

– Det var en underlig oplevelse, men 
det var spørgsmålet om, at vi skulle have 
gennemført nogle nødvendige valg og ha-
ve godkendt regnskab og budget, så vi 
kunne komme videre, siger formanden 
for Bornholms Lærerforening, Christian 
Faurholdt Jeppesen.

 Generalforsamlingen skulle have være 
afholdt den 27. marts, og det bærer den 
skriftlige beretning naturligvis præg af, 
idet den er skrevet for efterhånden tre må-
neder siden. De aktuelle sager blev dog 
fuldt op i den mundtlige beretning, som 
formanden gennemførte på Skypeforbin-
delsen.

Omkring 30 deltagere deltog i general-
forsamlingen, der i store træk blev kørt ef-
ter bogen.

– Og der var faktisk også noget debat og 
nogle spørgsmål til noget af det, så det 
fungere faktisk ganske fint, siger Christi-
an Faurholdt Jeppesen om specielle gene-
ralforsamling.

NY FORM FOR UNDERVISNING
Noget af det, der helt naturligt fyldte i be-
retningen, er den tid skolerne lige har væ-
ret igennem i forbindelse med covid-19.

– Det er i hvert fald noget, vi kommer til 
at bruge noget tid på her. Skolerne er i 
gang med at evaluere den periode, vi har 
været igennem. Den undervisningsform, 
som vi har brugt, de erfaringer skal vi have 
med. Det er rigtig, rigtig interessant, hvad 
det er, vi har fået ud af det her, siger Chri-
stian Faurholdt Jeppesen og fortsætter.

– Det har åbnet vores øjne for, at der er 
nogle ting, man godt kan gøre på en anden 
måde, siger formanden og tilføjer, at det er 
interessant, at undervisningsministeren 

har ændret mening i forhold til længden 
af skoledagen.

– Og det er jo fordi, der lige pludselig er 
et stort erfaringsgrundlag for det, tilføjer 
Christian Faurholdt Jeppesen.

Lokalt kommer det formentligt også til 
at betyde noget for, hvordan fremtidens 
skoledag kommer til at se ud. 

–  Vi vil i hvert fald gå i dialog med sko-
lechefter og se, hvad det er for nogle erfa-
ringer, vi kan tage med og hjælpe hinan-
den med at få det til at leve videre, siger 
formanden om den hjemmeundervis-
ning, der givet et helt nyt billede af, hvor-
dan en skoledag også kan se ud. 

“I forbindelse med nedlukning af sko-
lerne, 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 undervis-
ningstilbud, I som lærere fik lagt ud til 
dem, også kom med. På trods af at den nye 
digitale platform Aula eller MinUddan-
nelse ikke var helt gearede til den flittige 
brug, som elever, lærere og forældre lagde 
for dagen, sagde Christian Faurholdt Jep-
pesen i den mundtlige beretning - og fort-
satte: 

”Da eleverne begyndte at vende tilbage 
til skolen, var I igen meget hurtige til at 
omstille jer – godt hjulpet af gennemar-
bejdede planer fra skolelederne. I ved jo 
godt det her, men jeg synes, det er en vig-
tig 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 gan-
ske fornuftig undervisning i tre meget 
mærkelige måneder, og det kan I godt væ-
re stolte af”,  tilføjede Christian Faurholdt 
Jeppesen i beretningen. 

Bedre bornholmsk folkeskole

Finanslov 
med fokus på 
folkeskolen
Ved gårsdagens generalforsamling kunne 
formanden for Bornholms Lærerforening 
blandt andet berette om øremærkede penge 
til flere lærere.

– I forbindelse med dette års finanslov, 
har der for første gang i mange år været fo-
kus på folkeskolen. Mange partier, især re-
geringens støttepartier, har gjort meget ud 
af at fortælle, at der skulle ske en bedre fi-
nansiering af vores alles folkeskole. Nogle 
partier var endda meget tydelige om, at eks-
tra midler skulle gå til flere lærere, og et en-
kelt parti ville endda binde pengene op på, 
at der blev lavet en arbejdstidsaftale., sagde 
formanden for lærerforeningen.

– Resultatet blev på vores område, at der i 
2020 tilføres 275 millioner kroner stigende 
til 807 millioner i 2023 og frem. Det er efter-
følgende blevet slået fast, at pengene er øre-
mærket til flere lærere, og på Bornholm sva-
rer det til, at der i 2020 er 1,4 million mere til 
lærerlønninger. Det bliver i den grad spæn-
dende 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.

VALG TIL BORNHOLMS 
LÆRERFORENINGS 
KREDSSTYRELSE

• Valg af kredsformand. Kredsforman-
den er kongresdelegeret:  
Christian Faurholdt Jeppesen, Søn-
dermarksskolen 

• Valg af næstformand. Næstforman-
den er suppleant til kongresdele-
geret: Signe Ballegaard Schmidt, 
Åvangsskolen 

• Valg af kasserer Christian Thøgersen, 
Kildebakken 

• Valg af op til yderligere 2 repræsen-
tanter til kredsstyrelsen:  
Cindy Dellgren, Kongeskærskole 
John Lassalle, Paradisbakkeskolen

• Valg af op til yderligere 2 supplean-
ter til kredsstyrelsen:  
Bonnie Blicher Hedesmann,  
Kongeskær 
Mai-Britt Munch Jørgensen,  
Heldagsskolen 

• Valg af to interne revisorer:  
Hartvig Mumm, F4   
Genopstiller Kenneth Lenz, F4 

• Valg af to suppleanter til de interne 
revisorer:  
Jens Aagesen, F4 - 
Genopstiller Bente Frederiksen, F4

Af Mette Holm Hansen

I jagten på at få lavet den bedst mulige fol-
keskole har man flere steder valgt at kon-
vertere noget af den understøttende un-
dervisning til to-lærer-timer. Det er noget, 
man har fået mulighed for, fordi kommu-
nalbestyrelsen har godkendt de ansøg-
ninger, der er kommet undervejs, fortalte 
formanden for Bornholms Lærerforening, 
Christian Faurholdt Jeppesen i den 
mundtlige beretning.
”De steder, hvor det har været prøvet af, 
har man kun haft positive tilbagemeldin-
ger 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 god-
kendt 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.”
Der har således i det forgangne år været 
nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge 
på, hvordan mand bedst muligt får de ele-
ver med, der har det allersværest, sagde 
formanden. 
”Der bliver brugt mange ressourcer på 
specialtiltag, og det er derfor helt naturligt 
at kigge på, om de ressourcer bliver brugt 

bedst muligt. Gruppens arbejde er ikke til-
endebragt, 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 al-
mindelige undervisning. Der skal dog ik-
ke herske nogen tvivl om, at der i min op-
tik findes rigtig mange gode kompetencer 
samt en inkluderende praksis på alle sko-
lerne – for mig handler det også om, at 
man får det fornødne overskud til at få be-
nyttet disse kompetencer fornuftigt af 
hensyn til de sårbare børn. Det kan de før-
nævnte to-lærer-timer sagtens bruges til, 
hvis man gør det med omtanke”.

Formanden for Bornholms Lærerforening, Christian Faurholdt Jeppesen – holdt generalfor-
samling via storskærm. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
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