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Kære alle.
Slut på et skoleår
Så er skoleåret ved at være overstået. Et skoleår der bød på implementering af både
folkeskolereform og lov 409. Vi havde en del bekymringer vedrørende, hvordan det nu
måtte gå, og desværre blev alt for få gjort til skamme. Mange steder var der mange
udfordringer i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Især det meget høje
undervisningstimetal har været et stort problem. Vi har derfor alle oplevet et meget stort
arbejdspres, hvilket har haft stor indflydelse på det at være lærer.
I løbet af året har vi i Bornholms Lærerforening og især jeres tillidsfolk kæmpet ihærdigt
for at afbøde de knaster, der har været i løbet af året. Nogle er høvlet af, men nogle er der
fortsat. Der blev for nyligt sagt i et TV-indslag, at BLF var glad for den faste
tilstedeværelse. Det er nu ikke helt rigtigt, men det er min holdning, at med den store
arbejdsbyrde, vi har lige nu, er tilstedeværelsen med til at beskytte os.
Vi har i forbindelse med OK15 som bekendt haft et forhandlingsforløb med BRK. Det
skulle sikre, at de femten punkter, man blev enige om mellem LC og KL, også bliver
implementeret på Bornholm. Det har været et konstruktivt forløb, hvor både
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har været involveret. Vi håber
derfor at den fælles forståelse, der kom ud af det, vil få en positiv effekt for det kommende
skoleår og måske endda kan være trædesten til noget endnu bedre.
Forståelsen skal nu stå sin prøve, og der ligger heldigvis også en hensigt om, at der skal
følges op i løbet af det kommende skoleår. Der står blandt andet i bilaget til OK15, at
politikerne skal sikre de fornødne resurser til, at skolerne kan lykkes med opgaven. Vi har
gentagne gange hørt de lokale politikere sige, at de gerne vil sørge for, at
undervisningstimetallet bliver sænket på Bornholm. Noget vi i BLF fortsat vil gøre vores til
at holde dem op på. Vi vil glæde os til et lavere undervisningstimetal, for det er den
altoverskyggende udfordring for den bornholmske folkeskole.
Året har ligeledes budt på to afskedigelsesrunder, hvilke altid er ubehagelige. Runden i
foråret havde vi frygtet rigtig meget, da den så ud til at blive massiv i forlængelse af endnu
en skolestrukturændring. BLF fik dog i den forbindelse med BRK indgået en slags
aftrædelsesaftale, der betød, at vi trods alt fik begrænset omfanget af afskedigelser en hel
del – især fordi så mange valgte at gøre brug af denne aftale.
God sommerferie – I har virkelig fortjent den.
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