
Skriftlig beretning 2020 
 

 
 
Indledning 
Da vi gik i gang med at skrive denne beretning, så verden stadig nogenlunde normal ud, og vi havde en 
planlagt generalforsamling den 27. marts. Siden er der sket mange ting: Butikker, grænser og ikke mindst 
skoler blev lukket, og vi blev også nødt til at aflyse generalforsamlingen, da der blev indført et forsamlings-
forbud. I har undervejs været i gang med at passe undervisning og andet arbejde hjemmefra, og lige nu er 
de fleste elever igen tilbage på skolerne, hvilket I også er. Derfor kan vi nu også – dog med nogle forskellige 
forbehold – gennemføre generalforsamlingen.  
Meget af beretningen er blevet skrevet for efterhånden tre måneder siden, og visse aktuelle sager følges op 
i den mundtlige beretning, som i år leveres som en video forud for generalforsamlingen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

OK18 – ny start – periodeforhandling – central aftale 
I forbindelse med forhandlingen af OK18, blev der indgået et forlig om lærernes arbejdstid med to 
elementer: ”Ny start” samt en periodeforhandling, der skulle bygge på anbefalingerne fra en under-
søgelseskommission, som senere kom til at hedde Lærerkommissionen.  
 
Ny start havde primært til hensigt at kickstarte det lokale samarbejde mellem kreds og kommune med 
henblik på en bedre dialog mellem kreds/kommune og TR/leder. Derudover skulle man også forsøge at 
forbedre den professionelle kapital samt lave indsatser i forhold til nyuddannede lærere. 
  
Lærerkommissionen blev nedsat med den tidligere lærer, skoleleder og forvaltningschef Per B. Christensen 
i spidsen, og kommissionens opgave var at undersøge forholdene i den danske folkeskole og dermed give et 
uvildigt billede af, hvad der virker, og hvad der kan forbedres. I den forbindelse har kommissionen været på 
besøg i en del kommuner og på skoler, hvor de har talt med de lokale skolechefer, kredsformænd, TR’er, 
ledere og helt almindelige lærere. Per B. Christensen var i den forbindelse også forbi Bornholm, hvor han 
udover møder med mig og den fungerende skolechef Trine Dorow besøgte Svartingedal Skole og 
Åvangskolen. Lærerkommissionens rapport blev offentliggjort den 16. december 2019, og i den forbindelse 
var alle DLF’s TR’er samlet i Odense for at få den præsenteret. Der var som udgangspunkt ikke mange ting, 
der kom bag på os, men det er væsentligt, at det billede nu er et fælles billede af den nuværende situation, 
som både KL og DLF kan bruge som grundlag for de kommende forhandlinger. Der blev specifikt nævnt fem 
områder, som en kommende aftale skal adressere: 

 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 denne rapport som bagtæppe skal forhandlingerne om en arbejdstidsaftale gå i gang, og derfor blev 
der i begyndelsen af februar afholdt en ekstraordinær kongres, med det hovedformål at give vores for-
handlere det bredeste mandat. Forhandlingerne går i gang her i løbet af marts, og der er en forventning 
om, at man har en aftale klar til afstemning hos medlemmerne i løbet af maj. Der vil i løbet af processen 
blive givet løbende information – både til kredsene og til medlemmerne. Vi krydser fingre for, at processen 
lykkes, så vi kan komme af med den forhadte lov 409. Da processen først forventes afsluttet i løbet af maj-
juni, bliver det nok svært at forestille sig, at man kan implementere en aftale i skoleåret 2020-21, men der 
kan muligvis være delelementer, der kan medtages. 

Christian Faurholdt Jeppesen 
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Lokalaftale 
Da vi afholdt generalforsamling sidste år, havde vi været i gang med en grundig evaluering af den første 
lokalaftale på Bornholm, og vi var sammen med den nye skolechef Espen F. Andersen i fuld gang med 
forhandlingen af lokalaftale 2.0. Evalueringen havde i aftalen tydeliggjort nogle mangler, der dels vanskelig-
gjorde planlægning af møder, dels skabte tvivl om, hvad man kunne bruge 200-timers-puljen til. Vi forsøgte 
derfor at finde nye måder, hvorpå vi kunne skabe den fleksibilitet i arbejdet, som I efterspurgte, uden at 
det gik ud over f.eks. teamsamarbejdet.  
 
Vi blev som bekendt enige om en ny aftale, der især skulle sikre gennemsigtighed og retfærdighed i 
arbejdsfordeling samt muligheden for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Vi lagde derfor meget vægt på, 
at skoleårets planlægning skulle ske i tæt samarbejde mellem ledelse, TR og medarbejdere. I dette afsnit er 
det desuden beskrevet, at opgaverne i den enkeltes opgaveoversigt skal beskrives grundigt – også i omfang. 
Ifølge drøftelser med TR’erne er man på skolerne lykkedes med dette, og mange TR’er giver udtryk for en 
større inddragelse end tidligere.  
DLF’s overenskomstudvalg har i løbet af efteråret været i gang med at gennemgå alle lokalaftaler og fælles 
forståelser, der er lavet i de forskellige kommuner. I den forbindelse har de været ret begejstrede for de 
formuleringer, der var i netop dette afsnit af vores lokalaftale, og de har efterfølgende spurgt ind til, 
hvordan man er lykkedes med denne medinddragelse samt opgavebeskrivelser. TR’erne har selvfølgelig 
været meget behjælpelige med denne feedback. 
 
Den store udfordring i aftalen var, hvordan vi sikrede fleksibilitet, når den tidligere pulje på 200 timer ikke 
fungerede efter hensigten. Som udgangspunkt blev aftalt en fast tilstedeværelse i alle timer, MEN med 
mulighed for at omlægge sin arbejdstid til et andet tidspunkt og sted, hvis man ikke er bundet af 
undervisning eller andre aktiviteter, der krævede tilstedeværelse. De bundne opgaver skal placeres samlet 
på en arbejdsdag, så det reelt skaber muligheden for fleksibilitet for den enkelte. TR og leder på den 
enkelte skole skal efterfølgende aftale en lokal udmøntning af denne fleksible tilstedeværelse bl.a. med 
fokus på, hvordan man meddeler, at man f.eks. forlader skolen tidligere. Der er selvfølgelig afvigelser i, 
hvordan man har valgt at gøre på den enkelte skole, men TR’erne melder også her tilbage, at fleksibiliteten 
fungerer efter hensigten. 
 
Belært af erfaringerne med den første lokalaftale, blev vi i forhandlingsudvalget enige om, at vi skulle være 
grundige i forhold til præsentationen af lokalaftalen. Det skete derfor i to omgange: Først samlede vi alle 
ledere, TR’er og AMR’er, så de kunne få gennemgået aftalen og få mulighed for at stille spørgsmål. Derefter 
var vi (CFJ, Pia Tofte og skolechefen) rundt på alle skoler og præsenterede aftalen for alle berørte lærere og 
børnehaveklasseledere. Jeg er ret sikker på, at denne grundighed har gjort, at ånden i aftalen er fulgt med – 
for det handler nemlig om godt samarbejde og gensidig tillid. 
 
Vi havde selvfølgelig også planlagt en grundig evaluering af aftalen, og det var meningen, at skolechefen 
Espen F. Andersen og jeg allerede i efteråret skulle besøge skolerne, for at følge op på deres erfaringer. 
Desværre valgte Espen at opsige sin stilling til udgangen af juni, og vi havde derfor ikke en skolechef hele 
efteråret, hvilket gjorde, at denne turné ikke blev gennemført. Vi har dog løbende fulgt op på de månedlige 
TR-møder. 
 
I begyndelsen af 2020 fik vi en ny skolechef – Trine Schloss Pedersen. Jeg har haft flere møder med hende, 
og vi har allerede fået etableret et godt samarbejde. Vi er derfor også i fuld gang med planerne om en 
evaluering og genforhandling af lokalaftalen. Vi har holdt et møde i forhandlingsudvalget og skulle have 
haft ledere, TR’er og AMR’er samlet til en workshop den 12. marts. På denne workshop ville vi have fokus 
på tre ting:  

- Planlægning af skoleåret 
- Fleksibel tilrettelæggelse 
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- Selvstyrende team – herunder dækning af kendt fravær (hvilket som bekendt er en anden aftale) 
Derudover skulle vi også drøfte mulighederne for at gå i gang med professionel kapital. 
 
Med en forholdsvis god tilbagemelding i ryggen, regnede vi med at forlænge aftalen et år, da vi højst sand-
synligt snart får en central aftale at forholde os til - jævnfør det foregående kapitel. Workshoppen nåede 
desværre ikke at blive afholdt før nedlukningen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 

 
Læringsplatform – Min Uddannelse – aula 
I forbindelse med skoleåret 19/20 skulle SkoleIntra afløses af platformen Aula. Tekniske vanskeligheder 
gjorde, at Aula først var funktionsdygtigt efter efterårsferien. Vi var noget skeptiske over at skulle skifte 
vores skole-hjem-kommunikationsplatform midt i et skoleår og på et tidspunkt, hvor skole-hjemsamtaler 
typisk foregår. Implementeringen gik dog rimeligt smertefrit, og langt de fleste forældre burger ubesværet 
den nye platform. Hermed ikke være sagt, at lærerne jubler. Vi har manglet og mangler et let tilgængeligt 
digitalt rum, der overholder GDPR-lovgivningen til interne notater mm. Aula indeholder ikke ugebrevs-
funktionen, og nogle kommunikationstråde bliver meget lange. Aula er konstrueret, så alle skoler på øen 
har samme opbygning, hvilket er en stor udfordring, da skolerne dels ikke har mulighed for at lave den 
lokale udformning, der giver mening for dem, dels er det besværligt at ændre udformningen, da alle skoler 
skal involveres. Det har umiddelbart ikke den store betydning for den enkelte lærer, men den tid, der bliver 
brugt, går fra kerneopgaven. 
 
Sideløbende skal vi til årsplaner, forløb og anden planlægning bruge MinUddannelse. Rundt omkring på 
lærerværelserne er der stor forskel på, hvor meget MinUddannelse bliver brugt, og hvor meget det giver 
mening at bruge den. Lærerne forsøger at lave så varieret undervisning som muligt, og det kan være 
besværligt og omstændeligt at oversætte opgaver og forløb, så de kan lægges ind på platformen. Samtidig 
føler nogle sig bundet af at have lagt en lektionsplan med opgaver ind. Enhver der har undervist børn og 
unge, ved, at dagen og timen ikke altid forløber som planlagt. Der kan være en konflikt, der skal løses, 
en samtale med klassen der rykker sig i en anden retning end oprindelig tænkt, noget teknik eller it der ikke 
fungerer osv.  Klasserummet og samspillet med eleverne er og skal være dynamisk. Heldigvis bruger vi 
vores professionelle dømmekraft til at vurdere, hvad der er vigtigt, og hvornår tingene skal foregå. Desuden 
er der en del lærere, der simpelthen ikke når at lægge forløb ind i MinUddannelse, da vi er pressede af 
andre opgaver i vores forberedelsestid. Vi har altså fortsat brug for både kommunalt og ude på de enkelte 
skoler at diskutere, hvordan og i hvilket omfang vi bruger og skal bruge MinUddannelse. Det skal være 
undervisning af høj kvalitet, der bliver prioriteret, og ikke, at man kan dokumentere detailplanlægning på 
en digital platform.  

John Lassalle/Signe Ballegaard Schmidt 

Kompetenceudvikling 
Der har i indeværende skoleår været et fortsat fokus på at opfylde folketingets målsætning om fuld 
kompetencedækning. De bornholmske lærere har således også været på skolebænken og modtaget 
kompetenceudvikling i bl.a. fysik/kemi samt håndværk og design. Nogle bliver færdige til juni andre først til 
næste år.  
 
Bornholms lærerforening arbejder for, at de, der er på uddannelse, får så gode vilkår som muligt - både 
mens de studerer, og mens de arbejder. I skoleåret 18/19 trådte en ny aftale vedr. kompetenceudvikling i 
kraft. Denne nye aftale sikrede medlemmerne 17,5 time pr. ECTS-point, hvilket var en forenkling i forhold til 
den forrige aftale. Det er en forholdsvis god aftale, men der skal stadig lægges egne ”interessetimer” i en 
uddannelse. Medlemmernes vilkår for at uddanne sig - til gavn for deres arbejdsplads - skal være tålelige. 
BLF anbefaler, at skolerne er opmærksomme på, at undervisningstimetallet for de medlemmer, som har 
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kompetenceudviklingsstudier, nedsættes, så fordybelse i deres uddannelse bliver en mulighed. Vi ønsker 
alle at løfte det bornholmske skolevæsen - bl.a. gennem vider- og efteruddannelse af lærerne. 
 
De pædagogiske læringsfællesskaber og vejlederteamet er under forsat udvikling. Vejlederne er en vigtig 
brik i skolernes udviklingsplaner, og det øgede samarbejde mellem vejledere, teams og lærere er hjulpet 
godt på vej af Kommunalbestyrelsens tilførte midler, som bl.a. har medført flere to-lærertimer. Bornholms 
lærerforening følger denne udvikling og er opmærksom på, at medlemmernes forberedelsestid skal sikres i 
forbindelse med det øgede samarbejde. 

Cindy Dellgren 

 
Folkeskolereform – evaluering 
I begyndelsen af 2020 kom VIVE’s (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) evaluering af 
folkeskolereformen i årene 2014-18. De overordnede mål var som bekendt: 

 Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan  

 Betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater skal mindskes  

 Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. 
VIVE har derfor primært undersøgt udviklingen i elevernes læring og trivsel, og den korte fortælling er, at 
der ikke er sket noget som helst. Både karakterer, nationale testresultater og elevtrivsel ligger på samme 
niveau som før reformen – selvfølgelig med forskellige afvigelser. 
 
Vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (PRT) har i forbindelse med evalueringen udtalt, 
at man altid ser et dyk i de første år, inden det begynder at blive godt. Hun roser dermed skolesystemet for, 
at dette forventede dyk ikke har været der. PRT har i løbet af sin første tid som minister inviteret DLF’s 
kredse til dialog på seks forskellige regionale møder. Signe og Christian deltog til et af dem, og her blev der 
ligeledes peget på de problemer, der ligger i reformen. Især den lange skoledag og den understøttende 
undervisning (uuv) blev specifikt nævnt.  PRT har ingen intentioner om at bakke på antallet af timer til 
eleverne, da hun mener, at det er en styrkelse af folkeskolen med flere timer. Hun siger dog i samme 
forbindelse, at der skal skabes luft til, at lærerne får færre timer, så timerne kan blive af en højere kvalitet. I 
forhold til uuv er hun villig til at kigge på, hvordan man kan optimere dette. Der er på finansloven rent 
faktisk sat midler af til, at man kan arbejde med uuv, så vi håber virkelig på, at der kommer til at ske nogle 
ændringer. Vores holdning er i korte træk, at man ikke skal have et skel mellem fagdelt og understøttende 
undervisning – det skal hænge sammen. 

Christian Faurholdt Jeppesen 
 

Arbejdsmiljø  
Det er ikke noget nyt, at medlemmerne er pressede på arbejdsmiljøet. Vi har et job, hvor der er tryk på og 
opgaverne mange. Kerneopgaverne er at undervise, vejlede og udrede børn, unge og voksne, hvilket 
betyder, at vi indgår relationer, motiverer, støtter og hjælper. Vi oplever, at flere børn og unge mistrives i 
skolen. PPR og ressourceteamet har nok at se til, og der rift om på pladserne på Heldagsskolen, hvor 
personalet desværre oplever, at eleverne har større vanskeligheder, og at der derfor er færre som sluses 
tilbage til almenområdet. 
 
2019 var udråbt som arbejdsmiljøår, og forskellige tiltag blev sat i værk. Bl.a. blev der forsøgt med møder 
på tværs, så faggrupper fra både det offentlige og det private kunne udveksle erfaringer. Som AMR i BLF er 
det ikke arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, der fylder, men primært det at vi har et arbejde med høje 
følelsesmæssige krav. Generelt oplever medlemmerne i hele landet en stigning i børn, der mistrives og 
deraf afledte trusler, krænkelser og vold mod lærerne, hvilket igen kan medføre magtanvendelser.  
 
BLF har fornyligt udgivet et temanummer om krænkelser. Det er yderst vigtigt, at TRIO (AMR, TR og ledelse) 
samarbejder om at forebygge disse, og at handleplaner og muligheder er kendt af alle ansatte. Samarbejdet 
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med interne og eksterne samt forældre, krav om dokumentation, og opgaver vedr. tilpassede under-
visningsmiljøer fylder stadigvæk meget i medlemmernes arbejdsliv og er nok en af årsagerne til, at vi 
oplever at have for lidt tid til opgaverne.  

Signe Ballegaard Schmidt/John Lassalle 

 

Inklusion – ressourceteam – arbejdsgruppe 
Opgaven med at skabe meningsfuld inklusion for alle elever er en af de opgaver, som fylder og frustrere 
mest blandt medlemmerne. BLF har desværre ikke løsningen på inklusionsudfordringen. Fra politisk side 
oplever vi nu forståelse for, at inklusionsudfordringen er mere kompleks og derfor ikke kan ordnes med en 
hovsaløsning. Derfor er der af BSU nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan vi bedst muligt kan 
bruge de relativt set mange ressourcer, der bruges på hele specialområdet. Christian Jeppesen er med i 
gruppen, og vi har en forventning om, at der i løbet af foråret kommer forslag til, hvordan området 
struktureres, så ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for alle elever.  
 
Lokalt på skolerne skal der arbejdes med professionelle læringsfællesskaber (PLF). Det er vigtigt, at PLF ikke 
bliver en ekstra opgave, men en af metoderne til at lærerne bliver bedre til at håndtere de høje 
følelsesmæssige krav, der stilles i arbejdet med børn og unge, så vi laver (endnu) bedre undervisning for 
alle elever. Desuden arbejder BLF fortsat for, at der tilføres flere ressourcer til skoleområdet. Det 
bornholmske skolevæsen er dyrt, men vi oplever, at der ikke er ressourcer nok.  

Signe Ballegaard Schmidt/John Lassalle 

 

HovedMED – ny MED-aftale  
Det har været et meget aktivt år med i alt syv møder. Et vigtigt punkt på dagsordenen til HovedMED-
møderne var ”evalueringen af MED-systemet” med henblik på at skabe det rette grundlag for MED-
systemet. For at kvalificere arbejdet udarbejdede en arbejdsgruppe et spørgeskema for at afdække for-
ståelsen af MED-systemet. 
Et fast andet punkt på dagsordenen har været ”servicetjek af de fælles personalepolitikker”, der stammer 
fra 2015/2016. 
 
På flere møder har punktet ”samling af organisationen” været behandlet. I forbindelse med processen blev 
flere ad hoc MED-udvalg nedsat. Det var en kompliceret øvelse, og der blev arbejdet med flere scenarier, 
hvor også flere lokationer indgik. Beslutningen om indflytning på Snorrebakken blev i forhold til 
bygningsloven draget tvivl, og omkostningerne ved at færdiggøre samlingen på Snorrebakken blev sat 
under nærmere afdækning. 
 
Sygefraværet har løbende været behandlet. Det aktuelle sygefravær i BRK har været generelt højere end 
målsætningen, og har ikke ændret sig i løbet af året. Opfordringen fra HovedMED er, at man deler (de 
gode) erfaringer. Chefgruppen har haft fokus på kultur og metoder i de enkelte centre, og hvordan fraværet 
håndteres. 
 
I 2019 var der i puljen til medarbejdertrivsel afsat ca. 447.000 kr. (inklusiv overførsel fra 2018). Puljens 
formål er at understøtte arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i centrene. De ansøgninger, der i første runde 
blev imødekommet, omhandlede alle forebyggelse af sygefravær. Yderligere blev en ansøgning fra 
CenterMED Regional Udvikling, It og Sekretariat imødekommet.   
 
I efteråret 2018 ansatte BRK en hygiejnekonsulent, som har haft fokus på dagtilbud, skoler og ældre-
området. Hygiejnekonsulenten deltog i HovedMED’s møde i maj, hvor handleplanen for hygiejne blev 
præsenteret. 
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Trivselsmålingen afviklet i 2018 havde bedt om tilbagemeldinger fra samtlige centre om hvilke fokus-
områder, trivselsmålingen viser. Et gennemgående træk i fokusområderne har været ”omdømme, retfær-
dighed, opgaver kontra ressourcer og personaleledelse/synlig ledelse”.  
Den årlige arbejdsmiljørapport viste, at 1/3 af alle anmeldte arbejdsulykker er sket blandt medarbejdere, 
der har været ansat under et år. Der kunne også konstateres en stigning, primært relateret til skole-
området, i antal anmeldte skader om vold og trusler.  
I løbet af efteråret blev en ny MED-aftale i BRK forhandlet. I korte træk er de formuleringer omhandlende 
arbejdsmiljø og de tillidsvalgtes vilkår styrket. Mange af de nye tiltag skal HovedMED løbende følge op på, 
så vi får et så velfungerende MED-system som muligt.   
I forlængelse af aftalens indgåelse er der kigget på antallet af medarbejderpladser i de forskellige MED-
udvalg, hvilket har afstedkommet nogle forskydninger. Disse ændringer er så småt ved at være faldet på 
plads. Sideløbende med MED-aftalen er dokumentet ”Principper for medarbejderrepræsentanternes vilkår” 
udarbejdet.  
En vigtig ting er, at vi nu har mulighed for at udpege en fællestillidsrepræsentant (FTR), der ikke i forvejen 
er TR. Det er vigtigt for os, da det betyder, at vi fremover har muligheden for at vælge den siddende kreds-
formand (eller næstformand) til denne post.  
Repræsentanter fra forhandlingsudvalget præsenterede MED-aftalen for HovedMED i december.  
Forhandlingsudvalget bestod i øvrigt af: Fra organisationerne: Bitten Sohn Thomsen (SL), Christian 
Faurholdt Jeppesen (BLF), Anja Juhl Kofoed (FOA), Karen Lynn Jacobsen (HK Kommunal). Fra BRK: Michael 
Hjernø, Johannes Nilsson og Elna Madvig. 

Christian Thøgersen/Christian Faurholdt Jeppesen 
 

 
Center-MED  
CenterMED behandlede på mødet i juni forventningerne til lokalaftalen mellem BRK og BLF. Det var 
udvalgets forventning, at lokalaftalen kunne medvirke til at øge trivslen på de bornholmske folkeskoler og 
at tilbagemeldingerne, hvor HR har været involveret, vil ske hurtigere. Ved trivselsmålingen i 2018 har 
processen trukket ud i flere måneder. 
 
Det er CenterMED’s opgave forud for den årlige budgetlægning at kommentere de forskellige 
besparelsesforslag. Det administrative sparekatalog er udarbejdet af ledelsen.  
I alt var der stillet 15 forskellige besparelsesforlag, hvoraf man kan nævne: Reduktion i takstbeløbet til 
elever på Heldagsskolen; reduktion i Heldagsskolens elevtal; reduktion i budget til digitale læremidler; 
nedlæggelse af den udgående support/ressourceteamet.  
 
I det endelige høringsvar til alle 15 besparelsesforslag udtalte CenterMED, at der inden for Børne- og 
Skoleudvalgets område var flere besparelsesforslag, som anses for at være stærkt bekymrende, da 
forslagene ville bevirke en række betydelige forringelser af øens folkeskoletilbud som helhed, og at dette vil 
påvirke både elever, lærere og forældre. Konsekvenserne ville være en omfattende svækkelse af 
undervisningens kvalitet, ligesom muligheden for at drive Heldagsskolen forsvarligt vil blive mindsket 
betydeligt. Flere af forslagene er desuden i modstrid med de politiske ambitioner for folkeskolen. 
CenterMED så også med bekymring på en række spareforslag inden for Center for Børn og Familie, 
skolernes tætteste samarbejdspartner, da disse forslag kan få stor indflydelse på såvel nuværende som 
kommende elevers trivsel og dermed også på lærerenes trivsel. 
 
På CenterMED-møderne blev der løbende givet et status på AULA og platformens funktionalitet. Det 
samme gjorde sig gældende vedr. forslag om, at 10. klasseskolen skal indgå driftsoverenskomst med 
Campus Bornholm, samt implementeringen af ”Fælles Folkeskole Bornholm”, som er godkendt af 
kommunalbestyrelsen. 
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Op til sommeren 2019 opsagde skolechef Espen Fosser Andersen sin stilling. Da det ikke var lang tid siden, 
vi stod i den samme situation, blev samme ansættelsesprocedure gentaget, og sammensætningen af 
ansættelsesudvalget var identisk. Dog blev et konsulentfirma til udarbejdelse af stillingsprofil m.v. i første 
omgang fravalgt, og i stedet påtog BRK’s HR-afdeling sig dette arbejde.  
Efter 2½ måned med genopslag og et konsulentfirma tilknyttet, blev det besluttet at ansætte Trine Schloss 
Pedersen som ny skolechef, og hun tiltrådte 1. januar 2020.  

John Lassalle/Christian Thøgersen 

 
PPR 
I 2019 har vi i PPR været optaget af, hvordan vi kan styrke lærere og pædagoger i at være helhedsorienteret 
i forhold til de børn, de ønsker vejledning omkring. I samarbejde med Det Gule Team er vi i gang med et 
Metalog-kursusforløb. Her undersøger vi, hvordan vi kan se adfærd, som invitationer fra børnene eller de 
unge. Vi undersøger, hvad de inviterer til, og hvordan vi i et tværfagligt samarbejde med barn og familie 
kan arbejde hen imod en bedre trivsel i almen daginstitution/skolen. Vi ved, at diagnoser kun er 
beskrivelser - ikke en forklaring.  Det ser ud til, at vores ændrede fokus har resulteret i, at Bornholm som 
den eneste kommune i landet har knækket kurven for segregering.  
 
Formand for Pædagogisk Psykologisk Forening Bjarne Nielsen træder af efter 19 år. I PPR Netværk i 
Folkeskolen.dk skriver han om de mange fordele, der var ved den gamle cand.pæd.psych.-uddannelse, hvor 
læreruddannelsen var fundamentet. Med lærerbaggrund er der større fokus på pædagogik og læringsmiljø 
frem for at stille skarpt på det enkelte barn.  
  
I løbet af 2020 forbereder vi os alle på at ændre praktikker i projektet ”De Små Børns Bornholm”. 

Ketty Martin 

 
UU 
2019 har været præget af implementeringen af ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”. 
Omdrejningspunktet i den nye lov er, at et styrket samarbejde på tværs af fagligheder og centre skal give de 
unge en bedre sagsbehandling og sikre, at flere unge kommer i gang med ungdomsuddannelse eller 
kommer i job. 
 
Målet for Bornholms regionskommunes sammenhængende kommunale ungeindsats (SUI) er, at unge 
under 25 år med udfordringer oplever én samlet kommune, som støtter og hjælper videre mod 
uddannelse/job, så de unge får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 
eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Lovændringen har betydet flere forskellige nye vejledningsopgaver fx parathedsvurdering af alle i grund-
skolen, til alle ungdomsuddannelser, karrierelæring i grundskolen, udsyn i udskolingen mv.  
En følge af lovgivningen er oprettelse af en ny uddannelsesinstitution: Den Forberedende Grunduddannelse 
(FGU), som primært henvender sig til ikke umiddelbart uddannelsesparate unge under 25 år, som ikke har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.  
 
Derudover har UU bl.a. arbejdet med det landsdækkende ”Projekt uddannelsesambassadør”, hvor der 
tilbydes uddannelsesvejledning til borgere på dagpenge over 30 år. De mange nye tiltag har haft den 
positive sidegevinst, at vi i løbet af 2019 har fået tre nye vejledningskollegaer. 

Morten Schwennesen 

 
Fraktion 4 – pensionisterne 
Pensionisterne i Bornholms Lærerforening er en aktiv skare, der flere gange om året mødes for at udforske 
den bornholmske natur- og kulturskat samt de Bornholmske vækst-og videnscentre. Det er uden udgifter 
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for det enkelte medlem at deltage på turene, ligesom medlemmets mand/kone/kæreste/samboende er 
velkommen. 
 
I 2019 blev fire arrangementer gennemført: Et foredrag af Kjeld Johansen om sin forskning vedr. 
ordblindhed; en havevandring i haven ved Hvide Hus i Saltuna krydret med stedets historie; en rundvisning 
på Galleri Rasch og endelig et foredrag af Lilian Hjorth Westh om den danske forfatter Jeppe Aakjær. 
Der er stor tilslutning til aktiviteterne, og arbejdsgruppen opfordrer medlemmerne til at komme med 
forslag og ønsker til fremtidige aktiviteter. 
 
Fraktion 4-udvalget nedsat på generalforsamlingen i 2019 består af: Grethe Anthonsen, Steffen Sharff, Finn 
Jakobsen, Kjeld D. Carlsen og Irene Maribo Mogensen. Fra kredsstyrelsen deltager Christian Thøgersen. 

Christian Thøgersen 

 
Bornholms Lærerforening 
I Danmarks Lærerforening arbejdes der fortsat på, at foreningen bliver ”gearet til fremtiden”. I den 
forbindelse har vi i BLF indvilget i at være med i DLF’s pilotprojekter, der forhåbentlig kan være med til, at 
jeres/medlemmernes penge kan strække, så der også fremover vil være råderum til god personlig 
medlemsservice samt lokalt politisk arbejde. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det rent økonomisk 
ikke er nemt at være en så lille kreds, som vi er.  
 
Når vi har en lokalaftale, når vi har fået kæmpet det gennemsnitlige undervisningstimetal ned, når vi har sat 
præg på den nye MED-aftale, og når vi generelt har en stor indflydelse på hele skoleområdet … så skyldes 
det jo, at vi er netop her – tæt på politikere, embedsværk og skoleledelser. Derfor håber vi også meget på, 
at der med projektet ”gearet til fremtiden” vil blive skabt nogle rammer, så vi fortsat og mange år ud i 
fremtiden har en lokal kreds på Bornholm.  
 
Vi håber på at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen på trods af de aktuelle udfordringer. 

Christian Faurholdt Jeppesen 
 

 


