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Kære alle
Kommunalvalg 2017
Så blev den nye kommunalbestyrelse sammensat, og de nye udvalg er blevet
konstitueret. Dette betyder selvfølgelig nye personer på mange af posterne, og især
Børne- og skoleudvalget, hvor der kun er en tilbage fra det gamle udvalg, nemlig Morten
Riis fra Enhedslisten – han er desuden blevet den nye formand. På vore andre områder er
Bjarne H. Kierkegaard ny formand for Social- og Sundhedsudvalget og Maria F.
Kjærgaard er ny formand for Job, Udvikling og Fritid. De nye udvalg har en indirekte
betydning på centrenes sammensætning, der er ved at blive behandlet i vores MEDsystem.
OK18
Overenskomstforhandlingerne er i gang, og i første omgang har parterne udvekslet krav.
Disse krav kan du se på DLF’s hjemmeside, hvor du også kan se tidsforløb mm. Som I
sikkert har hørt, har det samlede Forhandlingsfællesskab meldt ud, at man ikke går i gang
med de overordnede forhandlinger, før der er indledt realitetsforhandlinger om lærernes
arbejdstid. Denne melding har fået KL og Moderniseringsstyrelsen til at ytre, at de
selvfølgelig gerne vil forhandle arbejdstid på lærer/underviser-området. Dette har desuden
afstedkommet, at nogle af de aftalte forhandlingsmøder er blevet aflyst. Se mere om dette
i følgende artikel på Folkeskolen.dk.
På det lokale bord, er vi som bekendt i gang med et arbejde, der forhåbentlig munder ud i,
at vi også på Bornholm kan gå i gang med at forhandle en lokalaftale. Beslutningen skal
endelig tages af den nye kommunalbestyrelse i begyndelsen af februar – og hvis det bliver
et ja, skal en aftale være færdigforhandlet inden udgangen af marts.
Kommunikationsplatform
Danmarks Lærerforening er i gang med at etablere en ny kommunikationsplatform, hvor
man kan finde relevante dokumenter/oplysninger. Man logger ganske enkelt ind med sit
CPR-nummer og bruger i første omgang de sidste fire cifre som kode – denne kan skiftes
efter behov. Platformen finder selv ud af, hvilke områder man har adgang til ud fra
tilhørsforhold til kreds, arbejdsplads mm. Den er fortsat under udabejdelse, men kig forbi
på komplatform.dlf.org.
Juleferie
Nu går vi snart på en god og velfortjent juleferie, så til slut vil jeg gerne ønske jer alle
sammen en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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