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CFJ, CD, CT, JL, SBS

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Spørgsmål til udsendt

DLF har udgivet et hæfte om krænkelser. Vi har på
BLF lavet en pixi-udgave, som ligger på
hjemmesiden under BLF-temaer.

materiale fra BLF/DLF

3. Møde med Uv-ministeren

SBS og CFJ var til møde 27/1. Se BLF -info.

4. Ekstraordinær Kongres

5. februar. Lukket kongres om
periodeforhandlingerne. Kongressen blev enig om en
kongresvedtagelse, som forhandlingsudvalget skal gå
videre med i de kommende forhandlinger.
27. marts. Vi fordelte punkterne til den skriftlige
beretning.
Foreløbigt regnskab og budget gennemgået.
Workshop den 12. marts for TR og ledelser:
 Evaluering af lokalaftalen.
 Selvstyrende teams herunder planlagt fravær.
 Fælles definition af det udvidede
undervisningsbegreb.
CFJ og Trine S P (skolechef) er med i gruppen, der
ser på specialområdet.
Vi har foreslået et arbejde med professionel kapital,
hvilket TSP er indstillet på og har positive erfaringer
med. Vi og TSP har obs. på at arbejdet med
professionel kapital kommer i stedet for en anden
opgave.
Vi drøftede problematikken omkring flytning af 10.
klasseskolen til Campus Bornholm.
Udvidet samarbejde med KP (læreruddannelsen og
CFU).
Fælles-TR.
Vi oplever generelt at samarbejdet med skolechefen
er positivt og konstruktivt.

5. Generalforsamling
6. Møde med skolechefen
Evaluering af lokalaftale

7. Meddelelser
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 FU Svartingedal, 10. klasse, regnskab, budget
på næste FU
 Nyt BLF-tema om Krænkelser
 Folkemødet. Vi er i gang med at forberede
debat og medlemsarrangement med KLF.

FU
HMU/CMU
HØ
BLF-tema/info
TR-møder
Folkemødet

8. Eventuelt

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

CFJ har haft møde med DLF vedr. BLFs fremtidige
økonomi.
Vi er bekymrede over ændringer i tildelingen af
midler til skolerne, personalerokade og faglokaler i
forbindelse med evt. overbygning på Svartingedal.
Vi er bekymrede over, at det virker som om
flytningen af 10. klasse allerede er besluttet uden om
at medarbejdere og elever er blevet inddraget.
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