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Kære alle
Fælles indsats for den bornholmske folkeskole
Som I ved, har der været en del blæst om folkeskolen, siden skolerapporten blev
offentliggjort i slutningen af august. Både politikere, skolefolk og nogle steder også
forældre har siden bearbejdet rapporten, og i sidste uge blev der så udsendt et oplæg til
en handleplan for, hvordan vi ved en fælles indsats får styrket den bornholmske
folkeskole. Kommunalbestyrelsen har desuden sat nogle flere penge af til folkeskolen i de
kommende budgetter. I perioden frem til den 23. november skal skolerne nu arbejde på
input til strategiplanen, og jeg vil derfor håbe på, at I vil gøre jeres indflydelse gældende i
denne indsats. Det er trods alt jer, der ved allermest om, hvordan vi driver god skole.
Ny skolechef
Da Steen Ebdrup gik på pension op til sommerferien, gik der en proces i gang med at få
ansat en ny skolechef. Der kom ad to omgange adskillige kvalificerede ansøgninger, og
efter en grundig behandling, blev Espen Fossar Andersen tilbudt jobbet. Han sagde
heldigvis ja og begynder i jobbet lige efter efterårsferien. Espen kommer fra en stilling som
skoleleder på Sundskolen i Nykøbing Falster, og vi glæder os til at samarbejde med ham.
Kongres 2018
Den 30.-31. oktober bliver DLF’s årlige kongres afholdt. I år skal vi blandt andet tale om
følgende punkter: Forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de
fremadrettede perspektiver, folkeskoleidealet, DLF’s videre arbejde i en styrket
fagbevægelse samt perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny start”-samarbejdet. I
kan som altid følge med på DLF’s hjemmeside her. Der ligger dog ikke voldsomt meget
endnu.
Lokalaftalen
Vi er nu to måneder inde i et skoleår under en lokalaftale. Jeg ved, at der er meget ved
den, man lige skal vænne sig til, og jeg ved, at der undervejs har været nogle udfordringer
forbundet med det. Mange gange bliver udfordringer løst, hvis man taler sammen om
dem, og vi blev allerede ved indgåelsen af aftalen enige om, at vi (TR, AMR og
skoleledere) skulle mødes i løbet af efteråret med henblik på at lave en slags
opstartsevaluering. Vi skal selvfølgelig lige have den nye skolechef i gang med jobbet,
inden vi kan afholde denne workshop.
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