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Kære alle.
Så er 2015 ved at rinde ud, og året har igen været fyldt med store forandringer. For at nævne nogle
måtte vi sige farvel til hele tre skoleafdelinger, mens vi venter på den sidste del af strukturen i Rønne.
PPR blev endnu en gang omstruktureret og UU er gået i gang med vejledningsreformen, der jo
(desværre) var en del af EUD-reformen.
Der var OK-forhandlinger, og i den forbindelse var der plads til nogle fornuftige lønforbedringer hele
vejen rundt i form af både generelle lønstigninger og løntrins-forbedringer (der udmøntes i 2016). STUlærerne blev desuden sikret OK-dækning.
Det lykkedes os ikke at slippe af med den forhadte lov 409, men man fik dog lavet et arbejdstidspapir
med forskellige hensigtserklæringer. Blækket var dog knap nok tørt, før der blev uenighed om især et
af punkterne: Skal der tal på forberedelsestiden? Her på øen fik vi arbejdet godt og grundigt med
bilaget i form af workshops mellem TR, AMR og ledere, hvilket resulterede i en lokal forståelse samt en
decideret aftale på kompetenceudviklingen.
I løbet af efteråret er der som bekendt blevet fulgt op på forståelsen, dels med personalemøder på
skolerne, dels endnu en workshop, hvor der blev kigget på problemfelterne. Vi har dermed fået
skærpet opmærksomheden i forhold til, hvilke områder både vi på BLF og TR/AMR skal have
forbedret. På landsplan bliver der ligeledes fulgt op på tilbagemeldingerne, så tak fordi I deltog så
talstærkt ved møderne – alle skoler på Bornholm har sendt skemaet ind.
Der er, som I sikkert ved, stadig nok at arbejde med endnu, og det kan efter min bedste vurdering kun
løses ved en bedre resursetildeling. BRK’s budget for 2016 og frem peger da også på, at vores
undervisningstid skal sættes ned med gennemsnitligt en time om ugen. Om det var fordi politikerne
havde sat sig ind OK15, eller de bare havde hørt nok på, at vi på Bornholm havde et meget højt
undervisningstimetal, ligger hen i det uvisse. Det er trods alt et skridt i den rigtige retning.
Der har lige været hovedstyrelsesvalg, hvor både børnehaveklasselederne og de mindre
medlemsgrupper fik valgt deres favoritter ind. Derudover havde flere af vores lokale TR’er peget på
Anders Liltorp fra Rødovre, der ligeledes kom ind. Stemmeprocenten på Bornholm var ikke prangende,
så jeg håber på, at den nye hovedstyrelse vil sørge for, at deres arbejde bliver lidt mere synligt helt ude
på arbejdspladserne.
2015 var også året, hvor Bornholms Lærerforening blev imponerende 175 år. I den forbindelse blev der
afholdt reception på dagen og medlemsfest fredagen efter, hvor der samlet set var mange, der deltog i
fejringen. Sidst men ikke mindst blev bogen ”Bornholm for skolen – skolen for Bornholm” udgivet. Der
er fortsat behov for at have vores gamle forening, så lad os håbe, den holder mange år endnu.
Med håbet om, at 2016 vil blive et år, hvor arbejdsmiljøet for de bornholmske medlemmer vil bevæge
sig i den rigtige retning, vil jeg gerne ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.
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