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Kære alle. 
 
Valg til medlemsforum i Lærernes Pension 
De af jer, der er med i Lærernes Pension, har i disse dage mulighed for at stemme på en 
kandidat til vores medlemsforum. Fra BLF kan vi selvfølgelig varmt anbefale vores 
tidligere næstformand Birgitte Langhave. Birgitte sidder i indeværende periode i 
medlemsforum, hvor hun gør sin indflydelse gældende og ikke mindst informerer os her 
på kredsen om de ting, der rører sig i Lærernes Pension. Så hvis du ikke allerede har 
været inde og stemme, så stem på Birgitte. Se mere om afstemningen på vores 
hjemmeside under ’medlem – valg til lærernes pension’  
 
Folkemødet 2016 
Det er lige om lidt, det store rykind sker i Allinge, og som bekendt er Danmarks 
Lærerforening med igen – både i DUS-teltet på Kæmpestranden og i vores nye hus 
Havnegade 21. Der er som sædvanlig rigtig mange spændende debatarrangementer, der 
vedrører vores område, og det kan derfor være svært at vælge, hvad man nu skal høre. 
Jeg har forsøgt at lave et lille udpluk over de arrangementer, DLF enten står for eller 
deltager i. Listen er langt fra dækkende, men du kan finde den på hjemmesiden under 
’Politik – Folkemøde 2016’. Her finder du desuden et link til den officielle programside. Du 
har desuden stadig mulighed for at hjælpe med at sætte fokus på vores område, så hvis 
du skulle have lyst, så skriv til os på 071@dlf.org eller kig forbi Havnegade 21. Vi ses i 
Allinge. 
 
Temadag i kredsstyrelsen 
Forrige lørdag havde den nye kredsstyrelse en temadag, hvor vi lagde fundamentet for de 
kommende to års arbejde i Bornholms Lærerforening. Ud over at få forretningsorden og 
arbejdsfordeling på plads, blev vi også enige om vision og temaområder. Denne oversigt 
kan du finde på hjemmesiden under ’Om BLF – KS – BLF vision og temaer’. Planen er, at 
vi i forlængelse af kommende kredsstyrelsesmøder skal arbejde målrettet med de 
forskellige temaer. 
 
Sommerferie 2016 
Hvis du skulle være nyansat og dermed ikke have optjent ferietimer til dette ferieår, skal 
du være opmærksom på, at du derfor bliver trukket helt eller delvist i løn for de tre 
ferieuger i juli. Læs mere i BLF-tema om ferie. 
 
Venlig hilsen 

 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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