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Kære alle 
 
Skolekommissionsrapporten 
Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, 
fremlagde som planlagt sin rapport mandag. Med den i hånden står vi med et helt nyt 
afsæt for de forhandlinger med KL, som også blev aftalt i 2018. Forhandlinger skal finde 
sted i det nye år, så vi forhåbentlig kan have en aftale på plads, inden de store OK 
forhandlinger for alle offentligt ansatte.  
 
Analyserne i kommissionens rapport giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, 
der kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem 
udfordringer, der SKAL tages hånd om: 

- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 
teamsamarbejde og faglig udvikling 

- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 
- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 
- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det 

kollegiale samarbejde på skolen 
- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale 

ideer og behov 
Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles 
ansvar for folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på 
samarbejde på alle niveauer. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, 
og det gælder mellem DLF og KL centralt. 
 
Alle tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser over hele landet har været samlet til stormøde 
i Odense tirsdag for at sikre, at de er bedst muligt klædt på til at besvare de spørgsmål, I 
selvfølgelig har om det videre forløb. Vi kommer selvfølgelig også til at arbejde med det 
lokalt her i BLF, hvor vi meget gerne vil inddrage jer henover foråret – det vil I høre mere 
om. Hvis I skulle være ivrige efter at læse mere, kan I finde rapporten og meget mere på 
DLF’s hjemmeside her. 
 
Ny skolechef 
Som I sikkert ved, har BRK fået ansat en ny skolechef pr. 1 januar. Hun hedder Trine 
Schloss Pedersen, og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med hende. 
 
Glædelig jul 
Her fra Borholms Lærerforening vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår. 
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