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Torsdag d. 13. august 2020,
Kl. 13.00 -14.30
Ekstraordinært

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

CFJ, CT, JL, CD, SB

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Periodeforhandlingen

Vi var til regionalt TR-møde(virtuelt) onsdag, hvor
aftalen blev gennemgået. Det var generelt en god
stemning i forhold til aftalen og dens indhold.
En enstemmig KS i Bornholms Lærerforening
anbefaler et ja til aftalen.
Nye gode ting i aftalen:
Der er krav om en drøftelse af det overordnede
skolebudget mellem kreds og kommune.
Der er krav om en skriftliggørelse af prioriteringer
samt en drøftelse ml TR og ledelse.
Der er krav om en drøftelse af skolens prioriteringer
ml ledelse og hele lærergruppen.
Først herefter udarbejdes opgaveoversigterne. Der er
nye skærpede krav til opgaveoversigten herunder et
estimeret tal på alle opgaver der fylder mere end 60
timer herunder den individuelle forberedelse.
Politikerne skal årligt have en skriftlig redegørelse af
de enkelte skolers prioriteringer.
Det der er i det for os på Bornholm er:
Vi får en øget indflydelse på
 politiker-forvaltningsniveau
 forvaltnings-skoleniveau
 skole-TR-niveau
samt allervigtigst: Den samlede lærergruppe får
indsigt og indflydelse på egen skole.
Den centrale aftale supplerer vores lokalaftale rigtigt
godt.
Kredsstyrelsen er tilfreds med at der ikke er et
centralt gennemsnitstimetal for undervisning, da
vurderingen er, at det ikke ville være muligt at aftale
et tal, som var lavt nok, hvilket kunne betyde at
vores og kollegaer ovrefra ville blive sat op i
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undervisningstid og i værste fald med medfølgende
fyringer.
Vi har bemærket at klasselæreren er nævnt i aftalen.
Vi har foreslået at TR’erne inviterer en fra
kredsstyrelsen med til de faglige klubber, hvor
arbejdstidsaftalen skal drøftes inden den kommer til
urafstemning. CFJ spørger skolechefen om det er
muligt at afholde møderne i skoletiden. Møderækken
bliver meldt ud primo næste uge.
Vi afholder medlemsarrangement fredag den 28.
august kl 14-17, hvor vi serverer drikkelse og grill.
Her er der mulighed for en uformel drøftelse.
Det er desuden altid muligt at skrive til 071@dlf.org,
hvis man har spørgsmål.
CFJ/SBS laver et BLF-info om aftalen.

3. TBLF’s fremtidige
organisering

Berit stopper med udgangen af oktober. Vi drøftede
de organisatoriske udfordringer. CFJ laver
økonomiske scenarier, så KS kan træffe den mest
kvalificerede beslutning.
CFJ henvender sig DLF og gruppen som leder vores
pilotprojekt og aftaler, hvad vi gør, nu hvor scenariet
ændrer sig.
Vi har en opgaveportefølje som er ret godt beskrevet.
Den ser vi på.

4. Eventuelt
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