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Kære alle
Kommunalvalg 2017
Valgkampen er i gang, og vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at få sat folkeskolen på
dagsordenen. Der kommer snarest et særnummer af Tidende, hvor der blandt andet vil
være fokus på folkeskolen. TV2-Bornholm laver en paneldebat onsdag den 8. november
klokken 19.45, hvor man vil få mulighed for at stille spørgsmål via Facebook. Der har
været bragt et læserbrev af Ove Andersen i Tidende, hvor der stilles en række spørgsmål
til kandidaterne. Indtil videre har fire kandidater svaret – du kan se læserbrev og svar på
BLF’s hjemmeside.
Folkeskolens kandidattest giver desuden et billede af, hvordan forskellige kandidater stiller
sig i forhold til skoleforhold – prøv den her.
I er meget velkomne til at deltage i debatten i form af deltagelse ved paneldebatter,
læserbreve mv. og BLF vil meget gerne opfordre til, at man stemmer på kandidater, der vil
medvirke til en lokal aftale for de bornholmske lærere, der kan understøtte gode
arbejdsvilkår til gavn for den gode undervisning.
OK18
Som bekendt skal vi forhandle overenskomst til foråret, og dette arbejde er i fuld gang. De
lokale TR’er deltog i mandags i et regionalet TR-møde via Skype, hvor vi fik de seneste
nyheder om OK18. En af de vigtigste ting, der er sket er, at de andre organisationer
bakker op om, at lærerne skal forhandle arbejdstid. De har derfor meldt ud, at man ikke
starter forhandlinger, før der er indledt realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid. Tak
for opbakningen. Se brevet her.
I vil selvfølgelig blive løbende opdateret om forhandlingerne – både herfra og igennem
jeres TR.
FTF-foredrag med Gert Rune
FTF arrangerer et foredrag med Gert Rune, der fortæller om at finde motivation i en
hverdag fyldt med forandringer. Foredraget finder sted hos DSR, Store Torv 11. 1. Sal i
Rønne – torsdag den 23. november, klokken 17.30-19.00. Se mere om arrangementet og
hvordan du tilmelder dig på BLF’s hjemmeside.
Kongres 2017
Kongressen er veloverstået, og du kan læse om den på DLF’s hjemmeside, hvor du finder
resolutioner, vedtagelser samt formandens skriftlige og mundtlige beretning (den findes
også som videoklip).
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