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Kære alle.
BLF’s nye hjemmeside
Hjemmesiden er nu gået i luften, og der bliver løbende lagt nye ting ind på den. Klik
endelig forbi og surf lidt rundt på siden. Hvis der skulle være nogle ting, der enten er
svære at finde eller helt mangler hører vi gerne fra jer.
Der er blandt andet lavet en side, hvor vi fremover vil lægge links til de nyheder, som
Bornholms Lærerforening har bidraget til. De findes i fanebladet ’Politik’ under ’BLF i
pressen’, og derudover vil de også ligge som nyheder.
De 15 punkter
I forbindelse med OK15 har KL og LC lavet en aftale, der blandt andet beskriver 15
fokuspunkter om arbejdstiden. Tirsdag den 14. april tog ledere, tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter så hul på at få punkterne oversat til den bornholmske
virkelighed.
Med udgangspunkt i blandt andet kommentarerne fra denne workshop, går vi i gang med
en forhandling med BRK, med henblik på at få gjort vores arbejdsvilkår bedre i det
kommende skoleår. Planen er at arbejdet gerne skal være færdigt ved udgangen af maj
måned, og I vil selvfølgelig løbende blive informeret.
Danmarks Lærerforening har lavet en hjemmeside, hvor man kan gå ind og blive klogere
på de 15 punkter, og den finder I her: http://webapp.dlf.org/15punkter/
175-års jubilæum
Som nævnt ved generalforsamlingen vil vi gerne bede om en hjælpende hånd til at få
fejret Bornholms Lærerforenings 175-års jubilæum den 29. september med maner. Derfor
vil vi i nærmeste fremtid invitere til et indledende møde om dette, hvor interesserede kan
møde op med deres gode ideer. Mødedatoen vil blandt andet blive annonceret på
hjemmesiden.
Ledige sommerhuse
På BRK-feriefondens vegne vil jeg gerne minde om de 3 sommerhuse, fonden råder over.
Der er ledige uger endnu i sommertiden, og det er billigt. Det er ved Kongsmark Strand,
Rødvig på Sjælland og Sturkö i Sverige ved Karlskrona. I finder oplysningerne om de tre
sommerhuse på ’Dragenettet’.
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