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Velkommen 

Jeg er glad for at se så mange her i dag. I forhold til tilmeldingerne er vi igen i år rigtig 

mange deltagere til generalforsamlingen – dette til trods for, at vi samlet set er færre 

medlemmer. Det undrer mig nu ikke, for vi oplever rigtig mange udfordringer i denne tid, 

og det er netop derfor vigtigt at støtte op om det faglige fællesskab. 

Der er i det forgangne år sket rigtig mange ting, og selv om vi kan se tilbage på en af de 

mest mærkværdige overenskomstforhandlinger i mands minde, er arbejdet stadig foran os. 

Selv om to love inden for ret kort tid er vedtaget, og en er på vej, ved vi stadig ikke særlig 

meget om, hvordan vores hverdag vil komme til at se ud efter 1. august.  

 

Lockout og lovindgreb 

Da vi var samlet her sidste år, vidste vi stadigvæk ikke, hvordan de vanskelige 

overenskomstforhandlinger ville ende. Selv om det snart er et år siden, er der vist ikke 

nogen, der har glemt det endnu. Vi var som faggruppe udsat for et kæmpe pres fra vores 

arbejdsgiveres interesseorganisation KL, og desuden viste det sig, at regeringen bakkede op 

om det. Vi kæmpede mod overmagten og tabte, og man kan selvfølgelig spørge sig selv, om 

det så var kampen værd. Det er efter min mening et overflødigt spørgsmål, da vi ikke fik 

valget. KL afgjorde alene, at forhandlingerne var brudt sammen, ligesom de aldrig 

nogensinde gik ind i reelle forhandlinger, hvilket banede vejen for den meget omfattende 

lockout, der begyndte 2. april sidste år. 

I løbet af april måned fik vi som faggruppe dog vist resten af Danmark, hvad det var, 

regeringen og KL havde gang i. Det vrimlede med mange sjove happenings og sange i det 

ganske land, og Facebook blev for alvor brugt som kampplads, hvor vi fik vores budskaber 

ud. På Bornholm var der en god portion kreativitet, og selv om man ikke havde børn, der 

var direkte påvirket af lockouten, var man ikke i tvivl om, hvad der skete. Også her på øen 

var den faglige aktivitet stor, og det var en fornøjelse at se alle de kollegaer, der dukkede op 

til de forskellige demonstrationer på trods af bidende kulde. Mange af os husker selvfølgelig 

også turen til København, hvor vi sammen med 40.000 andre lærere fra hele landet prøvede 

at råbe Christiansborg-politikerne op. Strabadserne på hjemturen havde vi dog gerne været 

foruden. 

Det er knap et år siden nu, at lockouten endte med et lovindgreb, der i den grad tilgodeså 

vores modpart i KL. Det er Lov 409, der fremover vil definere vores arbejdstidsregler, der 

blandt andet betyder, at man skal have fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen. Når man som 

kommunal arbejdsgiver åbenbart har ønsket sig dette længe, så må man da forvente, at man 

kan få arbejdsforholdene til at understøtte det, når man har over et år til sin rådighed. KL har 

allerede sendt forskellige notater ud om, hvorfor man ikke behøver at være helt færdige til 1. 

august, men det bliver spændende at se, om man får det på plads her på øen. 

Man kunne som kommune vælge at indgå aftaler på trods af Lov 409, og vi hører da også 

løbende om kommuner, der har indgået aftaler med den lokale lærerforening. Nogle få af 

aftalerne minder endda også om de aftaler, vi kender i dag. Bornholms Regionskommune 

har ikke været interesseret i at lave en aftale med os, og det skyldes nok allermest, at det 

netop er Lov 409, der skal finansiere den nye folkeskolereform. Jeg har også svært ved at se 

en aftale, der kan understøtte et gennemsnitligt undervisningstimetal, der skal stige med 

ikke mindre end fire lektioner om ugen. Det var svært nok, da vi for to år siden steg med 

1,3. Den fulde tilstedeværelse er nok det eneste, der kan beskytte os i fremtiden. 
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Det vi derfor bruger vores kræfter på lige nu, er at få præciseret, hvordan man her på 

Bornholm tolker de forskellige elementer i Lov 409. 

 

 

Folkeskolereformen 

I løbet af den forrige regerings styre, oplevede vi ikke mindre end 28 ændringer i løbet af 10 

år. Derfor kunne man godt ønske sig, at der blev lavet om én gang for alle. Man skal være 

forsigtig med, hvad man ønsker sig – det kan gå i opfyldelse. Den nuværende regering har 

også haft behov for at sætte sit fingeraftryk på den danske folkeskole, og med udgangspunkt 

i ”Gør en god skole bedre”, der kom i december 2012, har man forhandlet 

folkeskolereformen med tre grundlæggende mål:  

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater.  

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis.  

Vi kan kun være enige i, at der da også er rigtig mange dele af reformen, der er ganske 

fornuftige. Vejen til at opnå målene er vi for at sige det mildt ikke helt enige i.  

I et forsøg på at sælge reformen så vi en børne- og undervisningsminister komme med nogle 

eksempler på, hvordan man kan gøre undervisningen ”ny og spændende”. Det eneste hun 

efter min mening understregede, var, at det er lang tid siden, hun har befundet sig i en 

folkeskole, da undervisningen i dag er væsentlig mere interessant end det, Antorini kalder 

”nyt og spændende”. Folkeskolereformen er i bund og grund omfattet af for meget: ”Vi 

synes”, ”vi har en formodning om” og ”enhver ved jo” og for lidt evidensbaseret forskning 

og praksisorienteret viden. 

Ud fra devisen: ”Jo flere timer eleverne tilbringer sammen med deres lærere, jo mere lærer 

de”, skal en skoledag for eleverne udvides en hel del. Både vi og forskellige 

forældregrupper har prøvet at kæmpe imod det, der også blev kaldt ”den tvungne 

heldagsskole”, og ugen bliver da også lidt kortere end oprindeligt foreslået – men kun frem 

til næste folketingsvalg, hvorefter den faglige fordybelse bliver obligatorisk. Det er efter 

min mening ikke alene antallet af lektioner, der gør en god undervisning, men i den grad 

også, hvor godt disse lektioner er udtænkt. Dette er der faktisk også forskning, der 

understøtter. 

Fremover skal man ikke beskæftige sig så meget med begrebet undervisning – vi skal 

derimod fokusere mere på læring, og det kan alle jo tage sig af. Så samtidig med, at lærerne 

udelukkende skal undervise i deres linjefag, skal alle mulige andre faggrupper have 

mulighed for at sørge for læring. Jeg synes, det virker lidt selvmodsigende. Men når man 

udvider det såkaldte serviceniveau i folkeskolen, skal der tilføres flere resurser. Der er fra 

regeringens side da også sat midler af til både implementering og kompetenceudvikling, 

men størstedelen af finansieringen kommer i kraft af, at lærerne skal undervise mere. 

Som nævnt i den skriftlige beretning er vi her på øen også i gang med at få reformen 

implementeret. Det er gået lidt i stå på centralt hold, men det stopper heldigvis ikke arbejdet 

på skolerne, da jeg har en fornemmelse af, at I som sædvanlig tager stafetten op og tænker 

de pædagogiske tanker, der skal til for at få en folkeskole til at fungere. Det er nemlig 

rigtigt, hvad en del ledere efterhånden har givet udtryk for: ”Reformen kan ikke lykkes uden 

jeres hjælp!” 
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Kommunalvalg 2013 

I forbindelse med kommunalvalget 2013, var der som sædvanlig mange emner, der skulle 

drøftes partierne imellem. Også folkeskolen var naturligvis til debat, og fokus var – også fra 

mediernes side - lagt på en kommende skolestruktur. Det var også forståeligt, da den 

afgående kommunalbestyrelse havde været meget klare i mælet om, at det skulle de nye folk 

tage sig af. Nogle af partierne var parate til at beholde så mange skoler som muligt, nogle 

ville lukke rigtig mange, og nogle snakkede endda om at lave en fælles overbygningsskole i 

Rønne.  

Vi kunne som forening godt have tænkt os at høre lidt om, hvordan partierne stillede sig til 

folkeskolereformen og spørgsmålet om aftaler eller ej. Der var nogle af kandidaterne, der 

trods alt kommenterede det undervejs, men det var nok de færreste, der i bund og grund 

vidste, hvad det drejede sig om. Vores fagblad Folkeskolen havde i samarbejde med 

kredsene forsøgt at sætte dette fokus ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, der blev 

sendt til samtlige kandidater, hvoraf cirka 20 af de bornholmske havde svaret. 

Vi prøvede som forening til stadighed at få vores budskaber igennem, og vi deltog da også i 

forskellige debatarrangementer i radio og på TV2-Bornholm, der i forbindelse med valget 

havde oprustet med et valgstudie i det tidligere ”Tøj og Sko” i Rønne. Om vi har fået valgt 

de rigtige politikere, vil tiden selvfølgelig vise, men jeg oplever allerede nu en interesse for 

dialog med blandt andet os som forening. Og det bringer os elegant videre til næste punkt. 

 

Den nye bornholmske folkeskole  

Socialdemokraterne satte sig for første gang i regionskommunens historie på 

formandsposten for Børne- og Skoleudvalget i skikkelse af Margrethe Kjellberg. 

Socialdemokraterne havde i valgkampen ikke et entydigt svar på, hvad der skulle ske med 

skolestrukturen, da de gerne ville lade det komme an på en grundig debat, hvor alle 

interessenter skulle høres. Jeg havde i valgkampen blandt andet bedt om, at man i en sådan 

debat tog udgangspunkt i indholdet i skolen og derefter kiggede på behovet for 

skoleafdelinger. 

I den procesplan, der blev fremlagt til et samrådsmøde i midten af februar, tager man netop 

udgangspunkt i indholdet, og i løbet af den kommende tid vil udvalget dels besøge samtlige 

skoler og afdelinger, dels lade sig inspirere af andre kommuner. Derudover vil udvalget 

invitere til åbne dialogmøder rundt om på øen, så hold øje med dem. Der skal samles op, og 

der skal efterfølgende holdes temamøder i kommunalbestyrelsen om ”den nye bornholmske 

folkeskole” på denne side af sommerferien. 

Hvis denne proces skulle vise, at der er behov for en ny skolestruktur, er der også lagt en 

plan for dette. Planen sørger for, at høringsfaser er overholdt, så man – hvis det skulle blive 

nødvendigt – kan implementere en ny struktur pr. 1. august 2015. 

 

BLF og den øvrige organisationsverden 

Vi har i alle årene haft et fortrinligt samarbejde med de andre organisationer på Bornholm, 

og det indeværende år er ingen undtagelse. I FTF-regi havde vi i efteråret arrangeret et 

fyraftensmøde, hvor vi havde juristen Helle Hjorth Benz til at fortælle om rettigheder og 

pligter i forbindelse med ytringsfrihed. På trods af det sene tidspunkt på dagen, formåede 

Helle at gøre emnet så spændende, at tiden bare fløj afsted. Vi vil fremover forsøge at få 

stablet lignende kurser på benene – så hold øje med dem. 

Der har som nævnt i den skriftlige beretning fundet en omfattende omstrukturering sted i 

Bornholms Regionskommune, og i den forbindelse er der behov for at få lavet en ny MED-

aftale, der passer til. Dette arbejde er vi så småt gået i gang med, og i forhandlingsudvalget 
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er der som noget nyt repræsentanter med fra alle de kommunale faglige organisationer. Der 

er til stadighed behov for, at vi som arbejdstagerorganisationer står sammen, og det formår 

vi heldigvis til fulde på trods af forskellige uenigheder. Det skal i den forbindelse også 

siges, at jeg er utrolig glad for den støtte, der blev udvist fra de andre foreninger i løbet af 

lockouten og på det efterfølgende 1. maj møde.  

 

Folkemødet  

Der kommer mere og mere fokus på Folkemødet i Allinge – også fra Danmarks 

Lærerforening, hvor man også i år vil prøve at sætte fokus på vores budskaber. Det er i år 

samtidig jubilæumsåret for folkeskolen, der bliver 200 år, og det skal selvfølgelig også 

fejres. Vi kunne dog godt tænke os, at der i år kommer lidt mere folkelighed indover, og 

derfor er en lille gruppe bestående af nogle lærere fra Bornholm og Københavns 

Lærerforening i gang med at planlægge og ideudvikle. Det kan sagtens være, at der vil blive 

behov for nogle flere hænder i selve afviklingen, hvilket jeg håber, I vil bakke op, når det 

bliver aktuelt.  

 

Medlemsmøde 

Tirsdag den 20. maj vil vi afholde et medlemsmøde, hvor vi får besøg af Anders Bondo 

Christensen. De nærmere detaljer er ikke helt på plads endnu, men mødet vil starte klokken 

15.00 i Rønne. Der vil selvfølgelig blive sendt en særskilt invitation ud i denne forbindelse, 

og jeg håber på, at mange af jer har tid og lyst til at møde op. 

 

Bornholms Lærerforening 

Det er som bekendt fortid at få sit kontingent trukket over lønnen, og alle er nu overgået til 

central kontingentopkrævning. Der har været nogle startvanskeligheder forbundet med dette, 

der desværre har betydet, at nogle af jer har fået forkerte opkrævninger og fejlagtige 

rykkere. Det beklager vi selvfølgelig meget, men jeg er overbevist om, at langt de fleste 

børnesygdomme skulle være kureret. Ellers er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte 

os.   

Som afledt effekt af det begrænsede antal af stillinger i det bornholmske skolevæsen, falder 

vores medlemstal desværre også som nævnt i min indledning. Der er derfor i foreningen til 

stadighed behov for økonomiske tilpasninger, der tidligere har vist sig i form af et 

begrænset antal timer til både frikøb og lønkroner. Man kunne forvente, at opgaverne også 

bliver færre i kraft af færre medlemmer, men det er desværre ikke tilfældet. På trods af 

mange opgaver, lykkes det alligevel for BLF’s to ansatte, Berit og Lissi, at yde en stor støtte 

til både kredsstyrelsen og i særdeleshed til de medlemmer, der har behov. Tusind tak for det 

gode arbejde, det sætter jeg rigtig stor pris på. 

 

Der er opgaver nok at tage fat på, og efter den 1. august skal vi i gang med en helt ny måde 

at være lærer på. Der er mange af jer, der med rette er bekymrede for denne fremtid, for 

bliver opgaverne nu fordelt retfærdigt? Man kan i denne proces måske opleve, at nogle 

kollegaer bliver favoriseret og andre forfordelt, men jeg vil blot bede jer om, at disse 

oplevelser ikke kommer til at skabe splid kollegaer imellem. 

Vi vil som forening til stadighed kæmpe for, at man bliver behandlet retfærdigt og 

ligeværdigt. Dette arbejde håber jeg, I vil bakke op om. 

 

Med disse ord vil jeg overlade beretningerne til generalforsamlingen og den videre debat. 

   


