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Kære alle
Medlemsmøde med Anders Bondo Christensen
Mandag den 5. februar klokken 18.30-20.30 afholde Bornholms Lærerforening et
medlemsmøde på Uddannelsescenter Snorrebakken om OK18. DLF’s formand Anders
Bondo Christensen kommer og holder et oplæg om de igangværende overenskomstforhandlinger, og undervejs vil der selvfølgelig være rig mulighed for at stille spørgsmål.
Der serveres sandwiches og drikkevarer til mødet. Tilmelding er nødvendig til din TR eller
direkte til BLF på mail: 071@dlf.org. Du kan læse hele invitationen til medlemsmødet på
hjemmesiden eller ved at klikke her.
OK18
Lige nu har parterne for længst udvekslet kravene, og der har været to egentlige møder
mellem forhandlingsparterne på det kommunale område. Som bekendt venter resten af
forhandlingsfællesskabet (FF) på, at der bliver sat gang i realitetsforhandlinger for
lærernes arbejdstid. Det er ikke sket endnu, men Anders Bondo og Michael Ziegler havde
et møde i tirsdags, hvor der blev udvekslet emner, som parterne skal hjem og tænke
igennem. Meldingen er fortsat til resten af FF, at man ikke er i egentlige forhandlinger,
men parterne mødes igen snarest.
Lokalaftale på Bornholm
Mens vi venter på forhandlingerne på det centrale bord, er vi som bekendt i gang med en
proces her på øen, men henblik på forhåbentlig at kunne indgå i forhandlinger om en lokal
aftale på dele af arbejdstiden. BLF har, sammen med BRK, været i gang med at beskrive
fordele og ulemper ved dels den nuværende forståelse, dels ved en mulig lokal aftale.
Derudover er skolebestyrelser og MED-udvalg blevet hørt, og det skal alt sammen bruges
til Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. februar, hvor både skolechefen og jeg
deltager. Sidst men ikke mindst skal sagen behandles i kommunalbestyrelsen. Så vi
krydser fingre for, at det bliver et ja til videre forhandling.
Generalforsamling
For en god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at årets generalforsamling afholdes
på Green Solution House fredag den 16. marts klokken 16.00. Så sæt kryds i kalenderen.

Venlig hilsen
Christian Faurholdt Jeppesen
Formand
Bornholms Lærerforening

Tlf. 5695 5055

Mobil 3032 5055

E-mail: 071@dlf.org

Web: www.blfnet.dk

