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Velkommen 

Velkommen her til Åvangsskolen. Vi har af hensyn til økonomien tidligere besluttet, at vi 

hvert andet år – nemlig de år, der ikke afholdes valg - vil afholde generalforsamlingen på en 

skole i stedet for at afholde på et hotel. Formen vil komme til at ligne meget den, som vi 

brugte for to år siden på Søndermarksskolen. Det vil sige, at der udover fremlæggelse af 

beretning, regnskab og budget også vil være workshops, hvor vi i kredsstyrelsen kan få 

direkte inspiration til arbejdet fra jer medlemmer. Emnerne til disse workshops er allerede 

nævnt i den skriftlige beretning, og jeg vil komme nærmere ind på dette arbejde senere.  

 

I kraft af mit arbejde som formand for BLF, bliver jeg ind imellem inviteret til at sidde i 

forskellige andre samlinger, bestyrelser mv. For et stykke tid siden, var der en, der efter et 

bestyrelsesmøde sagde til mig: ”Christian, du bliver altså lidt ”hys”, når der kommer kritik 

af lærerne”. Det tænkte jeg efterfølgende lidt over – især fordi, jeg ikke umiddelbart ser mig 

selv som værende specielt opfarende. Men hun havde jo nok ret. Det kan muligvis have 

noget at gøre med, at jeg ved, at lærerne brænder for at levere god undervisning hver dag. 

Så kan man godt blive lidt træt af at høre, at vi lærere skulle være forkælede, dovne, eller 

hvad man nu ellers kan finde på at kalde os, for det er på ingen måde det billede, jeg har af 

vores profession. Og selv om det ikke burde være nødvendigt, er vores profession værd at 

forsvare.  

 

OK18 

Den negative retorik omkring vores arbejdsindsats kommer desværre også fra vores øverste 

arbejdsgivers side, når vi står over for en overenskomstforhandling. Det handler ikke mere 

kun om, hvad der foregår ved forhandlingsbordet – det handler også om at vinde 

befolkningens opbakning. OK18 var ingen undtagelse, og grænserne var trukket skarpt op – 

men denne gang handlede det om, at hele den offentlige sektor var blevet favoriseret rent 

lønmæssigt igennem flere år, hvilket vi sjovt nok ikke var helt enige i. Hele fagbevægelsen 

stod sammen for at sikre tre hovedområder: Lønudviklingen, den betalte frokostpause på 

statens område samt realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid. 

 

Som beskrevet i den skriftlige beretning blev der indgået en aftale i allersidste sekund, inden 

Danmark blev kastet ud i en storkonflikt. Og var det så et ordentligt resultat? Lønresultatet 

kan man godt være tilfreds med, frokostpausen blev fastholdt, og lærerne, ja de må endnu en 

gang vente med en central arbejdstidsaftale. Denne del blev nemlig sparket til hjørne i form 

af en skolekommission, der med udgangen af 2019 skal komme med nogle bud på en god 

måde at beskrive arbejdstiden på. Det var for mange lidt af en fuser, men jeg er ikke et 

sekund i tvivl om, at vores forhandlere gik så langt, som de mente var muligt og fornuftigt. 

Men der ligger dermed også et kæmpe pres på det arbejde, der ligger forude – både på 

kommissionens arbejde og på de efterfølgende forhandlinger. Resten af fagbevægelsen har 

stadigvæk bedyret, at de fortsat vil holde nøje øje med hvilke løsninger, man finder for 

lærerne. Og jeg glæder mig også rigtig meget til at se konkrete resultater.  

 

”Ny start” er ligeledes en del af forliget, og det handler om, at ”parterne med samarbejdet 

ønsker at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og 
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sikre undervisning af høj kvalitet.” Dette skal blandt andet tage udgangspunkt i vilkår for 

nyuddannede, samarbejde mellem leder og TR samt fokus på arbejdstidsregler. 

 

Lokalaftale 

Også her på øen er der fokus på at bakke op om disse intentioner, og kort tid efter forliget, 

nåede vi til enighed om en lokalaftale, der ligeledes skulle sikre ”bedre trivsel, arbejdsmiljø 

og kvalitet i undervisningen” igennem en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Jeg tvivler 

lidt på, om man har læst denne intention, når nogle skoler vælger at planlægge en 

forberedelsesuge med fem dage á to timer.  

 

Aftalen har nu virket i 8 måneder, så I kender jo indholdet af den. Det nævnte eksempel er 

heldigvis ikke generelt, men der har været nogle store udfordringer i forhold til netop at 

bruge aftalen til det, den er beregnet til. På nogle skoler har den heldigvis virket efter 

hensigten, men evalueringen har under alle omstændigheder vist, at vi har brug for nogle 

justeringer af aftalen, hvilket vi er i fuld gang med nu. For vi regner med, at vi også til næste 

år har en lokalaftale, og vi satser selvfølgelig på, at den vil kunne give jer alle sammen et 

bedre arbejdsmiljø. Af hensyn til at undgå frustrationer, vil vi med den kommende aftale 

sikre os, at intentionerne kommer helt ud på alle skoler. 

 

I ”Ny start” vil der desuden være fokus på lærernes professionelle kapital, og dette tema vil 

vi sammen med BRK tage fat på i løbet af efteråret. 

 

Folkeskoleudspil/Fælles indsats 

Der vil fremover være en større selvstændighed på de enkelte skoler til at benytte 

muligheden for at afkorte skoleugen for 4.-9. klasse med to timer og i stedet bruge timerne 

til tolærerordninger. Jeg mener dog, at vi på Bornholm bør være enige om, hvordan vi 

udnytter denne mulighed, men I har muligheden for at påvirke jeres skole igennem 

skolebestyrelsesarbejdet, hvilket jeg selvfølgelig gerne vil opfordre jer til. For ved at afkorte 

skoledagene – også i det små – kan vi bruge nogle af ressourcerne til at skabe bedre rammer 

om den grundige, faglige undervisning.  

 

Dette kan ske ved at konvertere de opsparede timer til to-lærer-timer, og dette har netop 

været et af de store ønsker i forbindelse med debatten om den styrkede, bornholmske 

folkeskole. Der er i den forbindelse også sat budgetmæssige midler af til at understøtte den 

kommende proces over de næste fire år. Størsteparten af de 17 mio. vil blive brugt til en to-

voksen-ordning, men der er også afsat økonomi til at fortsætte ”Ung på vej”. Derudover vil 

der komme kursusforløb for både ledelse, teams og medarbejdere. Både skolechefen og 

BSU-formanden har dog udtalt, at når man bruger over 285 mio. på skolen på Bornholm, så 

er det ikke ”kun” de 17 mio., der ændrer billedet.  

 

Arbejdsmiljø/Inklusion 

Jeg kan kun være enig i, at vi i et vist omfang, skal blive bedre til at udnytte midlerne. For 

der er mange undersøgelser og rapporter, der viser, at den bornholmske folkeskole er 

udfordrede. Især den store undersøgelse blandt forældrene i sensommeren pegede i retning 

af, at inklusionen var gået for stærkt, og at der deraf var alt for meget uro i klasserne. Dette 

var – udover den forhåbentligt tidligere usikkerhed om strukturen – årsagerne til den store 

søgning til fri- og privatskoler. 
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Så vi har behov for at kigge med nye øjne på, hvordan vi håndterer inklusionen. For vi skal 

selvfølgelig have plads til en mangfoldighed i folkeskolen, men når for mange børn har det 

svært i de rammer, der tilbydes, går det ud over arbejdsmiljøet for både børn og voksne.  

 

Men vi skal også huske på, at den bornholmske folkeskole også er mange andre ting. Ikke 

mindst takket være jer, sker der hver dag rigtig mange spændende ting derude: Der bliver 

leveret undervisning af høj kvalitet, og der er endda plads til at tænke nyt. Dette er heldigvis 

også begyndt at fylde i de bornholmske medier samt i vores fagblad Folkeskolen, og hvem 

har ikke behov for at være stolt af sit arbejde? 

 

Nye medarbejdere / nyuddannede 

I ”Ny start”-samarbejdet er der som nævnt også fokus på, at sikre nyuddannede en god start 

på lærerlivet. Dette fokus vil vi også gerne have lokalt, og vi vil derfor gerne opfordre 

skolerne til, at man tager en diskussion om, hvordan vi modtager nye kollegaer (især 

nyuddannede). Derudover har vi desuden valgt at løfte denne problemstilling mere generelt 

for alle de nyuddannede offentligt ansatte, og dette arbejde er derfor ligeledes på 

dagsordenen i HMU. Det er et vigtigt arbejde, da vi i de kommende år vil komme til at 

mangle arbejdskraft på rigtig mange områder – herunder vores eget. Vi forsøger også at leve 

op til OK-intentionerne i den kommende aftale. 

 

Beskæftigelsen 

For der er i øjeblikket ikke særlig mange ledige lærere på Bornholm, og på Campus 

dimitterer meget få nye lærere i de kommende år. Vel vidende, at der desværre blev 

afskediget otte lærere til udgangen af dette skoleår, så kan behovet meget hurtigt ændre sig, 

så vi på ret kort sigt vil stå i en situation, hvor vi kommer til at mangle kvalificerede lærere. 

 

BLF og den øvrige organisationsverden 

LO og FTF er blevet slået sammen i den nye store Fagbevægelsens Hovedorganisation 

(FH). Lokalt er dette dog ikke implementeret, men vi skal i den kommende tid lave en plan 

over, hvordan denne sammenlægning skal finde sted. Vi har heldigvis allerede et fortrinligt 

samarbejde FTF- og LO-organisationer imellem, så det skal nok komme til at gå godt. FH 

har som noget af det første kaldt 2019 for AMR-året, og der bliver i den forbindelse afholdt 

arrangementer med fokus på AM-arbejdet – også lokalt. 

 

Folkemødet  

Som nævnt i den skriftlige beretning var vi endnu en gang involveret i sommerens 

folkemøde. Denne gang havde vi i samarbejde med Københavns Lærerforening blandt andet 

sat fokus på unges uddannelsesvalg, og i debatten kom det tydeligt frem, at vi på UU-

området har fat i noget rigtigt her på øen. Det virker til, at de bornholmske unge får god 

støtte, når de skal tage valget om deres egen fremtid. 

 

Bornholms Lærerforening 

Det bliver ikke nemmere at få økonomien for vores lille kreds til at hænge sammen, og 

derfor vil vi endnu en gang blive nødt til at kigge lidt mere grundigt på, hvordan vi bruger 

pengene. Dette vil fremgå, når det kommende budget fremlægges om lidt. 

Inden jeg slutter af, vil jeg gerne præsentere jer for kredsstyrelsen … 
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Workshops 

 Fraktion 4 

 Gearet til fremtiden (BLF/DLF) 

 Fælles bornholmsk folkeskole 

 Læringsplatforme/målstyring 

 Nye medarbejdere/lærere 

 Andre forslag? 

 

Afslutning 

Som nævnt i indledningen er der med jævne mellemrum behov for at forsvare vores 

profession i forbindelse med præsentation af en ny undersøgelse eller nogle sager, der 

dukker op i pressen. Der vil altid være fokus på ting, der ikke virker, hvilket er naturligt 

nok, så man kan få rettet op på det. Men der er altså også behov for at stille skarpt på de 

ting, der går godt. For der bliver taget hånd om børn og unge her på Bornholm, og langt de 

fleste kommer ud af de bornholmske skoler med nogle rigtig gode kompetencer – både 

menneskeligt og fagligt. Og det er den arbejdsindsats, I leverer hver dag, der gør en forskel 

– og det kan I godt være stolte af. 

 

Med disse ord vil jeg overlade beretningerne til generalforsamlingen og den videre debat.  


