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Kære medlemmer. 
 
De fleste af os havde et ønske om et 2021 som var mere normalt end 2020. Foreløbigt har vi 
måttet trækkes med restriktioner og hjemmeundervisning.  Vi ved at trætheden melder sig både 
hos elever, borgere og hos jer. Vi hører stor ros til den måde, I håndterer on-lineundervisningen 
på. På mandag skal 0.-4. klasse så tilbage og møde fysisk i skole ligesom alle lærerne på 
Heldagsskolen og Kildebakken har været hele tiden. Vi ved at der i løbet af ugen er blevet arbejdet 
hårdt på at forberede genåbningen for de yngste, som er så sikker som muligt. Pas på hinanden, 
på afstand og kontakt din TR, AMR eller os, hvis du har noget, du gerne vil vende eller er utryg ved 
situationen. Nødundervisningsbekendtgørelsen er forlænget frem til sommerferien. Det betyder at I 
i samarbejde med jeres team og ledelse kan lave den undervisning, der giver bedst mening og 
udbytte for jeres elever. Vi ved, der er mange børn og unge, der ikke trives i disse lock-down-tider 
og vil lige som så mange andre opfordre til at i har fokus på trivslen og klassefællesskaber. 
 
A20: Vi er i gang med forhandlingerne om den lokale implementering af arbejdstidsaftalen. Vi 
håber på at kunne præsentere vores lokale fortolkning i begyndelsen af marts. Jeres TR er 
allerede i gang med drøftelser med ledelsen om planlægningen af næste skoleår og har brug for 
jeres input og involvering, især når vi skoleplanen skal præsenteres. 
 
OK 21: Forhandlingerne om overenskomst på det offentlige område er i gang centralt. 
Forhandlingerne om de generelle krav forventes afsluttet midt i februar og såfremt der afsættes 
midler til organisationaforhandlingerne afsluttes disse i slutningen af februar. Du kan se krav og nyt 
her. 
 
Generalforsamling: i nærste uge vil I modtage en mail vedr. en evt varsling af om at 
Kredsstyrelsen ønsker at udskyde Generalforsamlingen grundet Corona-situationen. 
 
Synspunkt: Som noget nyt vil vi forsøge os med at bringe synspunkter fra os i Kredsstyrelsen. Det 
er udtryk for egne holdninger og altså ikke Kredsstyrelsens holdning. Målet er, at I får et bedre 
kendskab til os, der sidder i Kredsstyrelsen. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Signe Ballegaard Schmidt 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
 
 
 
 
 

Corona eller ej - 
Jeg holder af mit job. 

 
Når jeg om morgenen drager hjemmefra for at møde på job, er det altid en spændende udfordring 
der venter. Jeg møder ikke så mange andre lærere for tiden, men møder en del pædagoger. 
Jeg har rollen som udgående supporter og kommer på i alt tre forskellige skoler i løbet af ugen. 
Det giver en del overvejelser om smitterisiko – og hygiejne på de forskellige skoler. 
Jeg vasker og spritter og forsøger at holde afstand og det giver da lidt frustration. MEN jeg er 
stadigvæk sammen med elever og det holder jeg meget af. 
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Og så er der også alle de gode ting, som denne Corona har bragt ind i min verden. 
Jeg er meget glad for den øget opmærksomhed på hygiejne og håber, det vil hænge ved, når 
verden engang bliver mere normal. 
Jeg er også glad for, at Corona har vist mange forældre, hvordan det er at være at være lærer – at 
det ikke bare er at sige et sidetal og så arbejder eleverne. Det giver håb for mere respekt for vores 
arbejde. 
Jeg håber også, at der forsat vil være mulighed for mere plads mellem eleverne. Det er meget 
givtigt for mange elever. 
De mange nye tanker om ude-undervisning, jeg har oplevet, er fantastiske. Nogle gange er det 
sundt at blive rystet lidt. 
Deltagelse i Skype-møder kan også gerne blive en del af fremtiden for min skyld. Hold op hvor jeg 
sparer meget tid i transport.  
Og vores elever og kommende arbejdskraft i samfundet er blevet super gode til at bruge IT og 
virtuelle løsninger. Det giver et godt grundlag for deres videre uddannelser. 
 
Synspunkt fra Mai-Britt Munch Jørgensen, medlem af Kredsstyrelsen og AMR på Heldagsskolen. 
 
 


