BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

Side 5
CFJ

Torsdag d. 19. marts 2020,
Kl. 13-15
Via Skype

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

Christian J, Signe, Christian T, John, Cindy

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjet underpunkt om Corona i punkt 2.

2. Spørgsmål til udsendt

Der bliver knoklet med en forandret
undervisningsopgave. Vi gør vores bedste, og det gør
forældrene også.
Skolelederne har møde i morgen, hvor det vil blive
drøftet, om der skal være dokumentation for
elevernes arbejde/udbytte.
Skal man kontakte forældre, hvis eleverne ikke er
aktive – og hvordan. Man kan ikke pålægge
medarbejdere, at bruge deres private telefon.
Hvordan med arbejdstiden? Afvikling af ferie,
flextid mv.? Der kommer forhåbentligt noget fra
DLF og/eller KL. God idé med dialog med Trine.
CFJ: Hvis TR har nogle spørgsmål, skal de sende
dem til kredsen. Vi kan så sende dem videre til DLF,
der højst sandsynligt laver en FAQ på et tidspunkt.
Vi kunne eventuelt også lave en lokal.
Kan man tvinge medarbejdere på afspadsering?
UVM har lavet forskellige vejledninger.
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-tiluddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
Vi skal sikre os, at der ikke kommer negative
konsekvenser for eleverne, når dette er ovre.

materiale fra BLF/DLF
Herunder status om Corona

3. Generalforsamling
-

Budget
Regnskab
Beretning
Forplejning
Opgaver

4. Foreningens økonomi
Tilbagemelding fra DLF
Tlf. 5695 5055

Den er aflyst til senere afholdelse. Der indkaldes, når
vi kender hverdagen igen.
Den skriftlige beretning mangler lidt.
Budget og Regnskab er ved at være på plads.
Resultatet for 2019 blev et lidt større underskud end
budgetteret.
Der budgetteres i 2021 med et forventet underskud.
Der er nu kontakt til en konsulent fra DLF, der skal
komme med forslag til en anden måde at løse vores
opgaver – eventuelt af DLF centralt. Jeg gav udtryk
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for, at de gerne måtte starte med administrative
opgaver, da den personlige sagsbehandling er vigtig
for medlemmerne.
Det er vigtigt for DLF, at der er kredse tæt på
medlemmerne.
Konsulenten vil deltage i vores GF og et
efterfølgende KS-møde.
Vi har sammen med Københavns Lærerforening
tænkt os at lave en debat om præstationskultur.
Vi skal desuden stå for medlemsarrangementet. Det
var planlagt at vise EM fodbold, hvilket er aflyst.
Der skal derfor være anden underholdning. Vi
afventer, hvad der kommer til at ske i nærmeste
fremtig, inden vi tager flere tiltag.
CMU 17. marts via Skype:
Der blev spurgt ind til, hvem der er ”sårbare”
medarbejdere i forbindelse med Corona og
nødpasning.
En eventuel overbygning på Svartingedal blev
drøftet. Der er bekymringer i forhold til
personalerokeringer i den forbindelse. Der er en
høring i gang, og BLF har tænkt sig at indsende
høringssvar.
Ekstraordinært HMU 5. marts
Det er stadig problematisk, at man ikke er kommet til
en afklaring omkring Snorrebakken.
Det blev drøftet, om der er for mange B-sidemedlemmer til budgetseminaret. Det skal derfor
beskrives, hvad det skaber af værdi, at man er med.

Vi drøftede kort, at vi skulle prøve at komme på
kontoret på forskellige tidspunkter af hensyn til
COVID-19.
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