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Kære alle 
 
Nyt skoleår 
Jeg håber, at I alle er kommet godt i gang med det nye skoleår. For første gang har der 
ikke været nogle flytninger, så vi har haft bedre mulighed for at koncentrere os om at blive 
klar til at modtage eleverne. Der er dog ombygninger i gang stadigvæk, så vi har ikke helt 
sluppet for udpakninger.  
 
Lokafaftale version 2.0 
Det nye skoleår blev desuden starten for den genforhandlede lokalaftale. Der havde været 
en del udfordringer med et professionelle råderum, så vi har forsøgt at lave en aftale, der 
skulle gøre det nemmere for jer at mødes i team, samtidig med at I fortsat skulle have 
mulighed for at tilrettelægge jeres arbejdstid mere fleksibelt. Vi har selvfølgelig fokus på, 
hvordan dennne anden tilgang til fleksibilitet bliver udmøntet på skolerne, og vi havde det 
derfor på dagsorden til det seneste TR-møde. Langt de fleste steder er TR og ledelse 
blevet enige om, hvordan man tilrettelægger fleksibelt med en høj grad af tillid, og det 
bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at virke. En del af aftalen er også, at vi 
i forhandlingsudvalget vil tage temperaturen på udmøntningen, og vi er derfor ved at lave 
en plan for, hvordan vi evaluerer. 
 
Kongres 2019 
Om cirka en måned bliver den årlige kongres afholdt, og da det er en lang kongres, vil 
formanden derfor aflægge beretning. Den skriftlige er sikkert lige på trapperne, så følg 
med på hjemmesiden https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kongres-oktober-2019. De 
foreløbige emner er desuden ”Gearet til fremtiden”, periodeforhandlingen og 
folkeskoleidealet m.fl. Sidst men ikke mindst skal vi have foretaget valg til formands- og 
næstformandsposten. Anders Bondo Christensen genopstiller (indtil videre uden 
modkandidat) og Dorte Lange genopstiller ligeledes, og her er der allerede dukket en 
anden kandidat op i Morten Refskov, der i forvejen sidder i hovedstyrelsen. I må meget 
gerne følge med i de forskellige kandidaters oplæg og fortælle til jeres TR, hvad I tænker. 
Jeg vil jo gerne have et solidt mandat med mig til valghandlingen. Når kongressen er 
overstået vil der så være hovedstyrelsesvalg – mere om dette senere. 
 
Fælles faglig fredag 
Vi vil igen holde ’fælles faglig fredag’ på kredskontoret. Denne gang vil vi tænde op for 
grillen, så vi kan servere pølser og brød. Det foregår fredag den 13. september fra klokken 
14.30. I kan finde invitationen på hjemmesiden eller ved at klikke her. Vi glæder os til at se 
jer. 

 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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