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Kære alle 
 
Afstemning om arbejdstidsaftale 
Så fik vi urafstemningen om den nye arbejdstidsaftale – A20. Af alle DLF’s medlemmer 
valgte 77, 8 % at stemme, og af disse stemte 67,2 % ja, og medlemmerne har dermed en 
ny aftale. Her på Bornholm var vi som bekendt enige i kredsstyrelsen om at anbefale 
aftalen, og med dette afsæt var Signe og jeg i samarbejde med TR’erne rundt på samtlige 
skoler for at fortælle om den. Hele 79,5 % stemte på Bornholm, hvoraf de 83,4 % stemte 
ja. Det placerer os faktisk som kredsen med 3. flest ja-stemmer. 
 
Tak til alle jer, der deltog i de faglige klubber, tak til alle jer der stemte og ikke mindst tak 
for tilliden. Nu skal arbejdstøjet på for TR’er og ledere, så vi sammen kan få implementeret 
de gode intentioner i A20 og få dem til at arbejde sammen med vores lokalaftale. Dette 
arbejder begynder allerede onsdag den 9. september, hvor vi skal evaluere lokalaftalen. 
 
Ny formand 
Som det nok er gået op for de fleste, stopper jeg som kredsformand, da jeg fra 1. oktober 
har fået tilbudt jobbet som skolekonsulent i Center for Skole. Jeg er ikke på nogen måde 
ked af at være jeres formand, men for mig personligt giver det god mening, at jeg på 
nuværende tidspunkt skal prøve kræfter med noget andet. Jeg har i alle årene som lærer, 
TR, leder og formand interesseret mig rigtig meget for skoleudvikling, og min indstilling til, 
hvordan man laver god skole, har ikke ændret sig. Det handler rigtig meget om, at både 
ansatte, elever og ledere trives i deres arbejde, og det er med det afsæt, at jeg fortsat vil 
blive ved med at arbejde for den bedst mulige bornholmske folkeskole. 
 
Vi skal have valgt en ny formand, hvilket ifølge vedtægterne skal ske på en ekstraordinær 
generalforsamling. Den bliver afholdt: 

- Tirsdag den 15. september, kl. 17.00 i gymnastiksalen på Søndermarksskolen. 
Der vil i den nærmeste fremtid blive sendt en indkaldelse og dagsorden. 
 
Heldigvis er der en kandidat klar til posten. Nemlig Signe Ballegaard Schmidt, som I 
kender som næstformand og TR på Åvangsskolen. Der er selvfølgelig mulighed for, at 
man kan stille op til formandsposten helt frem til selve valghandlingen. 
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