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Kære alle. 
 
 
Fokus på lærermangel 
I den seneste tid har der på landsplan været et stort fokus på lærermangel. Her på øen er 
denne dagsorden også opstået, og det er vel at mærke kommet rigtig hurtigt. Vi har 
igennem de seneste fire år været igennem afskedigelsesrunder, og nu ser det ligefrem ud 
til, at vi har svært ved at besætte de ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft. 
Grunden til dette skal selvfølgelig primært findes i, at der er opstået en del lærerstillinger i 
forbindelse med undervisningen af asylbørnene. Men der er altså også nogle af vores 
kollegaer, der vælger at søge væk fra grundskolen for at prøve noget andet. Det er 
selvfølgelig vigtigt for Bornholm, at vi tager denne udfordring alvorligt og forsøger at 
tiltrække lærere andre steder fra – f.eks. ved hjælp af forbedrede arbejdsvilkår. Under 
”BLF i pressen” på hjemmesiden kan du se/gense de nyheder, der blev lavet i denne 
forbindelse. 
 
 
Vinterferie 
Husk, at der i uge 7 er vinterferie. Hvis man er nyansat skal man være opmærksom på, at 
man muligvis ikke har fået optjent feriedage til at dække denne periode, og derfor 
sandsynligvis bliver trukket i løn. Du kan læse meget mere om dette i BLF-tema om ferie, 
som du finder på hjemmesiden her. 
 
Generalforsamling 
Vi afholder årets ordinære generalforsamling fredag den 11. marts klokken 16.00 på 
Green Solution House i Rønne. Du kan allerede nu finde den foreløbige dagsorden på 
hjemmesiden under ’Politik – Generalforsamling’ eller ved at klikke her.  
Vær venligst opmærksom på, at vi som noget nyt vil opkræve en egenbetaling på kr. 50,-, 
hvis man vil være med til den efterfølgende spisning. Grunden til dette er, at vi desværre 
har oplevet, at der hvert år er 10-15 personer flere tilmeldte til spisningen, end der dukker 
op, og vi betaler stadigvæk for de tilmeldte. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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