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Kære alle 
 
Vi lever i en omskiftelig tid. Lige udsendelsen af dette BLF-infofik vi meldingen om at Bornholm også lukker 
ned og sent i går aftes fik alle ansatte i brk en mail fra kommunaldirektøren. Flere af jer er igen sendt hjem 
for at præstere nødundervisning/ borgerkontakt on-line.  
Nytårsaften vil de fleste af os, se tilbage på det sidste år, som et, med Dronning Elisabeths ord, annus 
horribilis. Corona har i 2020 været et voldsomt benspænd for hele landet. Vi har alle måtte omstille os fra 
dag til dag og det har været virkeligt svært at navigere i retningslinjer, sund fornuft, håndsprit, hjemsendte 
klasser, on-lineundervisning og nu nødundervisning for alle fra 5. klasse og op. Skolechefen roste jer i går på 
TV2 Bornholm for det kæmpe stykke arbejde i lagt det her år. Det har hun helt ret i. I har gjort en 
ekstraordinær indsats - det gælder også de af jer, der er i andre centre.  
Skolerne, PPR, UU og KC på Bornholm er af meget forskellige størrelse, med dertilhørende forskellige 
fysiske rammer, derfor har retningslinjerne måttet tilpasses den enkelte matrikel. Nu skal en del af jer til at 
arbejde hjemme, mens andre fortsat skal have deres gang på skolen. Jeg tør ikke spå om fremtiden, men 
man skal være særdeles optimistisk, hvis man tror på en januar 21, der ligner januar 20. Vi vil gerne opfordre 
til, at man går til sine tillidsvalgte og sin nærmeste leder, hvis der er noget man føler sig utryg/usikker ved. Vi 
har alle en forpligtigelse til at passe på hinanden, samtidig med at vi passer vores arbejde.  
Siden august har skolerne haft ”normal” skolegang med fuldt timetal og opfyldelse af fagformålene. Det har 
været en udfordring og for nogle fag og områder nærmest umuligt. Vi ved I gør, hvad I kan for at leve op til 
fagformålene, det er bare ikke muligt, når vi også skal overholde retningslinjerne for at forhindre 
smittespredning. Erfaringer fra foråret viste at lærerne præsterede god og kreativ undervisning.  Både fra 
BLFs og DLFs side arbejdes der på en lempelse af kravene og at de gode erfaringer bringes i spil.   
  
Arbejdstidsaftalen Selv om næsten alt cirkler omkring Corona, restriktioner og retningslinjer, er der også 
sket positive ting i 2020. Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som vi er i fuld gang med at 
implementere. TRere og ledere har været til virtuelle oplæg fra KL&DLF. I forrige uge var ledelserne og 
TRerne samlet til en workshop via Skype. I denne uge går forhandlingerne med brk om implementeringen i 
gang. 
Der er mange ting fra vores lokalaftale, som går igen i A-20, hvilket glæder os. I løbet af foråret skal TRere 
og ledere arbejde med skoleplan, opgaveoversigter, formidling og kommunikation om skolens planlægning, 
så alle lærere har mulighed for at komme med kvalificerede og kvalificerende kommentarer til skoleplanen. 
Kredsstyrelsen opfordrer til, at alle tager del i processen, så jeres TRere er bedst mulig klædt på til denne 
opgave. Jo bedre input de får fra jer, jo bedre input har jeres TR til drøftelserne med ledelsen. 
Samarbejdssporet er centralt i A20, det er både BLF og brk heldigvis enige i. Aftalen genererer desværre 
ikke flere penge til skolerne, til gengæld regner vi med, at I oplever større overskuelighed og 
gennemsigtighed i opgavefordelingen og planlægningen og at I dermed får bedre arbejdsvilkår på skolerne. 
 
Med ønsket om en dejlig og velfortjent juleferie og et godt nytår, der ikke ligner 2020 

 
Venlig hilsen 
 
Signe Ballegaard Schmidt 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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