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Kære alle 
 
Så er 2018 ved at gå på hæld, og i den forbindelse er det en lejlighed til at kigge tilbage 
på året, der gik, og lidt frem på det næste. 
 
2018 bød endnu en gang på nogle meget spændende overenskomstforhandlinger. Det 
var tæt på at ende i en storkonflikt, men den blev afværget i sidste øjeblik. Som bekendt 
fik vi nogle pæne lønstigninger over perioden, og vi fik sat nogle ord på lejrskoletiden, men 
vi fik ikke en arbejdstidsaftale. Der er i stedet nedsat en kommission, der skal komme med 
anbefalinger i denne forbindelse. Kommissionen og formanden Per B. Christensen tager 
rundt i landet for at søge viden. Vi er netop ved at arbejde på, at formanden også kommer 
til Bornholm. Desuden er projektet ”Ny start” gået i gang, og det være med til at sikre 
bedre samarbejde mellem kredse/kommuner samt TR/leder. I den forbindelse mærker vi 
nye og mere positive vinde fra KL. 
 
Lokalt er vi på skolerne gået i gang med at arbejde efter en lokalaftale, der blandt andet 
giver et professionelt råderum til den enkelte lærer/børnehaveklasseleder. Der er forskel 
på, hvordan man får aftalen til at fungere i praksis, men der arbejdes på at opfylde 
målene, som i korte træk handler om at højne trivsel og arbejdsmiljø med det sigte at sikre 
den bedst mulige undervisning. Vi er pt. i dialog med skolechefen om en proces, hvor vi 
skal evaluere aftalen med henblik på en genforhandling. 
 
Og apropos skolechef. 2018 var også året, hvor Steen Ebdrup, efter mange år i det 
bornholmske skolevæsen, valgte at gå på pension. Ny skolechef er blevet Espen Fossar 
Andersen, der begyndte lige efter efterårsferien. Vi takker Steen for mange års 
samarbejde, og vi ser frem til et at samarbejde med Espen – vi er allerede godt i gang. 
 
Skolerne fik lige efter sommerferien udarbejdet en rapport, der gav et billede af, hvorfor så 
forholdsvis mange forældre vælger privat- eller friskoler. Det var ikke så rar læsning, men 
vi har nu et grundigt billede af, hvor vi skal sætte ind for at vende udviklingen. Dette 
arbejde har været i fuld gang længe og kulminerede ind til videre i et samrådsmøde, hvor 
ledere, tillidsfolk, elever og forældre var samlet for at komme med forslag og ideer til det 
fremadrettede arbejde. Der er endda sat penge af til dette arbejde, så det skal nok blive 
godt. 
 
Jeg vil gerne takke jer alle for den indsats, I hver dag yder for vores fremtidige 
generationer. I ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.  
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