BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

Torsdag d. 30. april 2020,
Kl. 13-15

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

CFJ, JL, CD, CT, SBS

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Spørgsmål til udsendt

Vi har fået løbende fra DLF primært Coronarelaterede.

materiale fra BLF/DLF

3. Corona-status
-

Nødundervisning
Genåbning af skoler

4. Generalforsamling
-

Hængepartier
Valg - herunder TR-valg
på skolerne

5. Foreningens økonomi
-

Tilbagemelding fra DLF
FTR-aftale

6. Lokalaftalen
-

Side 9
CFJ

Genforhandling
Uv-begrebet

Tlf. 5695 5055

Foreløbigt er der nødundervisning på alle årgange.
Der kan tilbydes nødpasning til enkelte udsatte
elever.
Vi har indtryk af at genåbningen for 0.-5. klasse er
forløbet godt.
Der har været godt samarbejde mellem ledere, TR’er
og AMR’er gennem hele perioden.
Lærerne har udvist stor fleksibilitet og kreativitet.
Vi har meget få Coronarelaterede henvendelser.
BLF, skolechefen og DLF har fokus på sårbare
medlemmer, også hvis situationen trækker ud.
Regnskabet er godkendt af både ekstern og intern
revision. Den skriftlige beretning er næsten klar. Det
meste er skrevet før corona-krisen.
Generalforsamling og TR-valg er udskudt grundet
COVID19. Vi har bedt Hovedstyrelsen om at komme
med forslag til, hvordan vi kommer videre.
Vi orienterer skolechefen og skolelederne om, at vi
endnu ikke har kunnet afholde valg. Indtil der er
afholdt valg eller meldt andet ud fra DLF fortsætter
nuværende KS og TR’er.
Der bliver fortsat arbejdet inden for Gearet til
fremtiden. Pilotprojektet er gået lidt i stå.
FTR-aftale: Vi indleder forhandlinger med
skolechefen.
Vi har en forhåbning om at lokalaftalen kan
forlænges et år endnu. CFJ har kontaktet skolechefen
med henblik på en genforhandling/forlængelse. I den
forlængelse vil vi også kigge på
undervisningsbegrebet og finde en fælles tolkning af
dette.

Mobil 3032 5055

www.blfnet.dk

E-mail: 071@dlf.org
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7. TTemadag –tidspunkt

HØ



BLF-tema/info
TR-møder
Folkemødet




9. Eventuelt

Tlf. 5695 5055

Side 10
CFJ

Vi udskyder temadagen til…..

8. FMeddelelser
o  FU
l  HMU/CMU


Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

 CMU-møde 19. maj.
 Der har været HS formøde vedr. bl.a. corona,
gearet til fremtiden, generalforsamling -og
TR-valg.
 CFJ skriver BLF-info
 14. maj
 Aflyst
Denne måneds lønseddel ser noget anderledes ud, da
vi får udbetalt feriegodtgørelse, da der er overgang
til ny ferielov.
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