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På kredsstyrelsens vegne 
Signe Ballegaard Schmidt 

 
 
 
Deltagere skal kunne fremvise coronapas i henhold til gældende retningslinjer. 
 

Af hensyn til antal stole og forplejning vil vi bede dig om at tilmelde dig til din TR eller på 071@dlf.org. 

BORNHOLMS LÆRERFORENING Kommandantgården     

DLF KREDS 71   Rosengade 2 B 
3700 Rønne 
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Skriftlig beretning 2021 
 

 

Indledning: 

 

Verden og heller ikke lærerverdenen har lignet sig selv, siden sidst vi holdt generalforsamling. I år 

valgte vi at udskyde generalforsamlingen med det håb, at det kunne lade sig gøre at mødes fysisk, -

for det trænger vi til. Rundt om i landet har skoler og arbejdspladser lukket ned og op, nye 

retningslinjer er blevet vedtaget til implementering med meget kort varsel. Det har vi været rimeligt 

forskånet for på Bornholm, hvor 0.-4. klasse kom tilbage i skolen den 8. februar og resten af 

skoleeleverne den. 1. marts.  I skrivende stund har de fleste af vores medlemmer mulighed for se 

deres elever/borgere/studerende til noget, der nærmer sig normal undervisning. 

I takt med at skoleeleverne skulle undervises hjemmefra, steg agtelsen for lærerne. Forældrene har 

fået større indsigt i, hvad lærerjobbet indeholder. Lærerne er med rette blevet anerkendt for deres 

indsats, kreativitet og omstillingsparathed både af forældre, embedsværk og politikere. Det har I 

fortjent. 

 

A20. 

I foråret 2020 gik DLF og KL i gang med forhandlinger om en arbejdstidsaftale, en aftale, der 

skulle bygge på lærerkommissionens anbefalinger. Da vi gik på sommerferie i slutningen af juni, 

var det endnu ikke lykkedes at nå til enighed. Heldigvis var vi ikke langt inde i det nye skoleår før 

en arbejdstidsaftale blev præsenteret. Den blev sendt til afstemning og 2/3 stemte JA. 

For første gang i 7 år har lærerne nu en arbejdstidsaftale. Den forhadte Lov 409 er fortid. Målet med 

A20 er, at lærerne oplever større gennemsigtighed i opgavefordelingen, sammenhæng mellem tid og 

opgaver og dermed får bedre mulighed for at løfte den vigtige opgave, det er at lave bedst mulig 

undervisning i Folkeskolen.  

Vi har de seneste to år haft en lokalaftale, som de fleste lærere har været glade for. I efteråret 2020 

gik vi i gang. Vi begyndte med en workshop for TRere og ledere, hvor vi så på, hvilke elementer fra 

den gamle lokalaftale vi ønskede at føre videre samt på, hvilke eventuelle knaster der var. 

Efterfølgende havde vi et konstruktivt forhandlingsforløb, som mundede ud i en lokalaftale, der 

primært består af suppleringer til A20 aftalen. Målet med aftalen er at skabe størst mulig kvalitet i 

undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital (præamblen). 

Samarbejde og drøftelser er et bærende element i aftalen. Nyt i aftalen er skoleplanerne, hvor 

ledelsens grundlag for skolens prioriteringer skal fremlægges for lærerkollegiet. Målet er at give et 

indblik i og forståelse for ledelsens prioriteringer af lærernes arbejdstid. Desuden skal der sikres 

større gennemsigtighed i planlægningen og opgavefordelingen. Med A20 skal den enkelte lærer 

også kunne se, hvor megen tid der er afsat til undervisning, forberedelse og øvrige opgaver. 

Opgaver, der skønnes at fylde mere end 60 timer, skal have et estimeret timetal. A20 og vores 

lokale aftale tilfører desværre ikke flere ressourcer til folkeskolen. Alligevel ser vi A20 som en 

forbedring for lærernes arbejdstid, dels via en større forståelse for og indblik i skolens prioritering 

af lærernes og den enkelte lærers arbejdstid, dels via samarbejdet på kommuneniveau, hvor 

kommunen årligt skal redegøre for de beslutninger, der har konsekvenser for prioriteringerne af 

vores arbejdstid, bl.a. mht. gennemsnitligt undervisningstimetal, projekter mm. Vi er i gang med år 

1 af aftalen. Det har vi også lagt vægt på i forhandlingsgruppen. Der er sikkert elementer, der kan 

gøres endnu bedre. Derfor ser vi frem til evalueringen i efteråret, hvor lærerne spiller en vigtig rolle. 
John Lassalle og Signe Ballegaard Schmidt 
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OK 21 

OK21 blev forhandlet i skyggen af en samfundsøkonomi, der bærer præg af Corona. Alligevel 

lykkedes det for Forhandlingsfællesskabet af forhandle en overenskomst med bevarelse af 

reallønnen, mindre generelle lønstigninger og centralt for vores område lønstigninger for 

børnehaveklasselederne, så deres lønefterslæb bliver mindsket. Både på kommunalt og statsligt 

niveau blev der stemt ja til OK21. For vores medlemmer på SOSU-skolen betyder det, at de har fået 

A21. En aftale der ligner A20 aftalen. 

Det lykkedes ikke at nå til enighed om at afsætte mange midler til fastholdelse af seniorer, men der 

er indgået en partnerskabsaftale, som skal fremme tiltag for, at vi kan holde til et længere arbejdsliv. 
Signe Ballegaard Schmidt 

Corona 

Corona har igen i år præget lærernes arbejdsliv på godt og ondt. Lærerne har udvist en 

omstillingsparathed ud over det sædvanlige. Set i bakspejlet var vi heldige med, at Bornholm blev 

udråbt som test-ø, så vi fik alle vores elever tilbage i skolerne før alle andre, samt slap for en del af 

de omstillinger, som skoleeleverne og vores kollegaer ”ovre” blev udsat for. Center for Skole fik 

lavet en plan for genåbningen, med rammer som skabte relativt ens vilkår på skolerne, med så 

trygge arbejdsvilkår som muligt med få kontakter, kortere skoledage og zoneopdeling af områder 

for elevgrupper. På Bornholm har man valgt at følge bekendtgørelsen for nødundervisning grundet 

den viden vi har om, at kontinuitet og færrest mulige forandringer i skoledagen giver bedre trivsel 

og læring for eleverne. 

På baggrund af erfaringerne fra nedlukningen i foråret 2020 valgte UVM at specialskolerne skulle 

holde fysisk åbent for alle elever. Det gav bekymringer hos enkelte ansatte og elever i starten, 

heldigvis har vi ikke oplevet et stigende smittetryk her. 

Vi har tillært os nye og fantasifulde undervisningsmetoder, arbejdet med trivsel, Uge 6, 

projektopgaver, podcast, screencast og tillidsfulde læringsrum med små og store grupper af elever. 

Vi har haft en usædvanlig online-mødeaktivitet og formået at gå i gang med implementeringen af 

A20. Men lærerne er trætte, og vi trænger til at kunne mødes og se hinanden i øjnene. Samarbejdet 

og dialogen med kollegaer og ledelser er mere effektivt og udviklende, når vi kan mødes fysisk.  

Bornholms Lærerforening er stolt af sine medlemmer og den tålmodighed og professionalitet, som 

er blevet udvist.  

 Det er endnu en gang bevist, at lærere er utroligt gode til at løfte i flok og skabe trygge rammer og 

vilkår for hinanden og eleverne i den bornholmske folkeskole. 

Vi har sammen med TRene fokus på, at der efter Corona kommer et opsamlingsarbejde m.h.t. 

lærernes og elevernes trivsel. DLF søsatte Genstartskampagnen i april. I medlemmer er også blevet 

bedt om at besvare en medlemsundersøgelse. Disse og de erfaringer, der er indsamlet i det seneste 

år, skal bidrag til debatten om, hvordan vi indretter folkeskolen i fremtiden. Vi skal tage de gode 

erfaringer med os, så vi lykkes med at skabe konkrete og mærkbare forandringer af skolen og de 

rammer lærerne arbejder under. 
Cindy Dellgren 

 

 

Fælles Folkeskole Bornholm. 

Fælles Folkeskole Bornholm udspringer af forældretilfredshedsundersøgelsen i 2018 og af et ønske 

om at folkeskolerne på Bornholm arbejder sammen om at lave den bedst mulige skole. 

Skolerne har lavet udviklingsplaner og ledelserne har været på uddannelse, den videre forplantning 

til lærerne er blevet noget bremset af, at vi grundet Corona ikke har kunnet holde ret mange fysiske 

personalemøder på skolerne. På trods af omstændighederne viste Forældreundersøgelsen fra 

efteråret 2020 en større tilfredshed end i 2018. Vi tror på, at lærerne har en stor del af æren for den 

positive fremgang. 
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Fra BLF bakker vi op om intentionerne i Fælles Folkeskole Bornholm. Vi arbejder på at den enkelte 

lærer også får ejerskab og kan se sig selv i udviklingen. Det får vi kun, hvis vi får indsigt i og 

indflydelse på projektet, så vi kan være med i udviklingen af vores skole.  
Signe Ballegaard Schmidt 

 

Inklusion 

Opgaven med at skabe meningsfuld inklusion for alle elever er stadig en opgave, som der arbejdes 

med at finde holdbare løsninger på. Der har i indeværende skoleår været afsat midler til 

inklusionsprojekter på tre af de bornholmske folkeskoler. De tre projekter har hver sin målgruppe. 

Som udgangspunkt er der tale om mindre grupper, som elever har skulle visiteres til via PPR. De 

lærere, der arbejder med grupperne samler vigtige erfaringer, som forhåbentlig kan bredes ud til alle 

skoler. BLF anerkender de politiske tiltag, som skal styrke folkeskolen på Bornholm og mindske de 

inklusionsudfordringer, som har fyldt alt for meget igennem de senere år. Det er vigtigt, at 

politikerne forsat afsætter de ressourcer, som kræves, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at skabe 

den bedst mulige folkeskole på Bornholm. Måske skal vi holde op med at se på inklusion som en 

”opgave” eller noget vi kan arbejde med isoleret fra folkeskolens kerneopgave. Inklusion er en del 

af folkeskolens DNA. Inklusion har altid være en opgave, som folkets skole har skullet løse. Skolen 

har altid inkluderet børn med specielle behov, børn med høj intelligens, børn med diagnoser, børn 

med handicap, børn der er kede af det og børn som egentlig slet ikke har lyst til at være der. 

Forskellen mellem før og nu er måske, at vi stiller spørgsmål til og systematisere de metoder og den 

pædagogik, vi anvender. De bornholmske lærere kæmper for deres elever og for at lære og blive 

bedre til deres kerneopgave – at undervise og danne børn så de kan blive aktive medborgere. 
Cindy Dellgren 

Arbejdsmiljø 

 

Som noget nyt mødes AMRene fra Center for Skole jævnligt. Det kvalificerer AMR-

repræsentantens arbejde i CMU og AMRenes interne samarbejde. 

Et emne, som er blevet drøftet på AMR-mødrene indenfor Center for skole er arbejdet med Fælles 

Folkeskole Bornholm og den forskellighed, der er på skolerne. 

De seneste tal for indskrivningen af kommende elever viser, at der er flere, som vælger den 

bornholmske folkeskole. Det er dejligt og kan være med til at sikre flere jobs. Det presser dog nogle 

skoler på det fysiske arbejdsmiljø, at der er store klasser og mangel på grupperum, mødelokaler o.l.  

Behovet for hjælp til elever med udfordringer er fortsat stort. De pilotprojekter som startede med 

skoleåret 2020/21, skulle gerne skabe bedre vilkår for de udfordrede elever. Opstarten var noget 

presset af den sene politiske beslutning og dette gav hovedbrud blandt ansatte på de berørte skoler. 

Dels skulle rammerne sættes og dels skulle der ansættes nyt personale – processer, som gerne skal 

have god tid for at sikre det bedste arbejdsmiljø.  

Lærernes opgaver er mangfoldige og det kan være svært ved at finde tid til at udføre alle opgaver 

tilfredsstillende. 

Det har været et år med færre magtanvendelser og arbejdsskader pga. hjemsendelsesperioderne, 

men ingen tvivl om at det har været psykisk hårdt med hjemmearbejde, og måske også med dårlige 

løsninger for den fysiske arbejdsplads derhjemme.  

Situationen på skolerne er desværre, at der jævnligt opstår situationer, hvor lærere oplever at blive 

forulempet både verbalt og fysisk. Det er vigtigt at få skrevet ”magtanvendelser”, således der er 

dokumentation for berettigelsen af magtanvendelsen og for vores arbejdsvilkår.  

De fleste skoler holdt op med at være byggepladser. Det har givet ro, men også nye udfordringer fx 

med støjdæmpningen mm. Det fysiske arbejdsmiljø på skolerne er ikke kun afhængigt af skolernes 

økonomi, men også af prioriteringer i Center for Ejendomme og Drift.  
Mai-Britt Munch Jørgensen 
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Rekruttering og fastholdelse 

I skrivende stund har der været opslået 17 lærerstillinger på Bornholm. Nogle af dem er heldigvis 

allerede besat. Vi har de seneste år været heldige at få de faste stillinger besat med uddannede 

lærere. Vi har desuden været så heldige at kunne rekruttere ”ovrefra”. Vi håber på at billedet ser 

lige sådan ud efter sommerferien.  

Med lokalaftalens fokus på nyuddannede og med forbedrede arbejdsvilkår for alle er intentionen 

både at rekruttere og fastholde nyuddannede og erfarne lærere, da uddannede lærere er de bedste til 

at varetage den komplekse opgave, det er at undervise. 

I dette år har vi indledt et samarbejde med den lokale afdeling af Lærerstuderendes Landskreds med 

det primære sigte at gøre læreruddannelsen på Bornholm bedre og mere attraktiv. 

Med A20 blev ordningen for ansatte over 60 år gjort permanent. Pensionsalderen er stigende og 

med færre, der kan gå på efterløn, har vi brug for at have nogle arbejdsvilkår, som gør at vi kan 

holde længe i lærergerningen. Det lykkedes desværre ikke at få med i OK 21, men det er et 

fokuspunkt både centralt i DLF og for os i BLF. 
Cindy Dellgren og Signe Ballegaard Schmidt 

 

 

HMU 

Et af de emner som har fyldt og som fortsat fylder for HMU er sammenlægningen af kommunens 

medarbejdere på færre matrikler. Det kommer sandsynligvis kun til at berøre ganske få af vores 

medlemmer. Derfor er det alligevel vigtigt, at processen bliver så gennemsigtig som muligt og at de 

berørte medarbejdere bliver hørt, så en sammenlægning fremmer samarbejdsmulighederne og giver 

bedre arbejdsforhold for de implicerede. Lige nu arbejdes der med budgetprocessen for 2022. De 

enkelte centre udarbejder et administrativt sparekatalog. Det er i år besluttet at det er de enkelte 

politiske udvalg, der indstiller, hvilke op og nedjusteringer, der skal foreslås.  

Kommunen oprettede en whistleblowerordning og har indført spærretid til kommunalvalget. 

Afledt blandt andet heraf er alle MED-udvalg og andre interesserede inviteret til temadag om 

offentligt ansattes ytringsfrihed. 

I forbindelse med læringen af COVID 19 ønskede medarbejderne større medinddragelse i de 

forhold, der havde konsekvenser for arbejdsmiljø og personale. I den forbindelse blev arbejdet med 

politikken BRK som attraktiv arbejdsplads igangsat. Alle MED-udvalg er inviteret til en temadag 

herom primo juni.  
Signe Ballegaard Schmidt og Christian Thøgersen 

 

CMU 

I det forgangne år har Corona været på dagsordenen til de fleste CMU-møder. Vi har arbejdet for så 

ens vilkår på skolerne som muligt og har haft fokus på at lærerne skulle have så trygge arbejdsvilkår 

som muligt. Desuden har vi løbende haft fokus på den belastning, det er at skulle omstille sig fra 

fysisk undervisning til on-lineundervisning og omvendt med meget kort varsel. 

Fælles Folkeskole Bornholm og forældretilfredshedsundersøgelsen har også løbende været drøftet. 

CMU er med til at kvalificere udarbejdelsen af budget for Center for Skole.  Som det ser ud lige nu, 

er der besparelser på skoleområdet. Det bekymrer os, da det selvfølgelig vil have betydning for 

kvaliteten af undervisningen i den bornholmske folkeskole. Folkeskolen er i de seneste år blevet 

prioriteret, hvilket selvfølgelig har haft positiv betydning for kvaliteten. Den bornholmske 

folkeskole er i fremgang. Det arbejder vi for, at den bliver ved med. 
Signe Ballegaard Schmidt og John Lassalle 
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FTR 

Det har længe været et ønske fra BLFs side at kunne vælge en fælles tillidsrepræsentant, der ikke 

var TR i forvejen. Det blev muligt med MED-aftalen 2020. I december 2020 blev Signe valgt som 

FTR af TRerne i BLF. FTRen afholder møder for TRene, forhandler lønaftaler og andre aftaler 

f.eks. lokalaftalen, fungerer som TR for de arbejdspladser, der grundet størrelse eller forfald ikke 

har en TR, er repræsentant i CMU og HMU, fungerer som bisidder, m.v. I dette skoleår har der 

været nok at lave for en FTR, da vi bl.a. har forhandlet lokalaftalen. 
Signe Ballegaard Schmidt 

 

 

FH  

Fagbevægelsens Hovedorganisation er en sammenslutning af FTF og LO. FH består af 64 

fagforeninger/fagforbund og har 17 sektioner rundt om i landet. FH sektion Bornholm er den 

mindste og blev indstiftet på repræsentantskabsmøde den 3. november 2020. Bornholms 

Lærerforening har en plads i bestyrelsen. FH-Bornholm repræsenterer de fleste lønmodtagere fra 

både den offentlige og den private sektor på Bornholm. FH er BLFs samarbejdsorgan med de øvrige 

fagforbund på Bornholm. I fællesskab arbejder vi for trygge og gode arbejdsvilkår for alle 

lønmodtagere.  
Signe Ballegaard Schmidt 

 

Kommunikationscentret:  

På Kommunikationscentret er der syv ansatte som er med i BLF. Vi er 3 på læse-staveområdet 

(ordblinde – test, udredning og undervisning), 1 på teknologiområdet (bl.a. digitale 

kommunikationshjælpemidler), 1 på stemmeområdet (stemmeopererede, ødelagte stemmer mv.), og 

2 ansatte på høreområdet (høreapparater, cochlear implant mv.). Vi er alle i selvstændige teams, 

nogle af os er i mere end et team – f.eks. både i stemme og læse-stave mv. Vi har haft åbent 

indenfor alle områder under hele ”Corona-året”, dog har vi ikke haft så meget fra SPS samt 

ordblindeundervisning, men der er ved at komme mere i ”gang i det” igen. Det går godt på 

Kommunikationscentret, der er god stemning og vi er glade for vores nye leder.  
Annette Dam, TR-kommunikationscentret. 

 

 

UU 

Skoleåret 2020-21 hos UU-Bornholm har som alle andre steder stået i Coronaens skygge. 

Det har dog ikke været en tid, som kun har kastet negative erfaringer af sig og tiden med Corona har 

lært os, at alting ikke behøver at være som det plejer for at kunne blive godt. 

I en tid med hjemmearbejde, digitale møder mv. har vi fået øjnene op for nye arbejdsmetoder, som 

også i fremtiden vil komme både unge, forældre og os selv til gavn. 

Derudover har vores år – igen båret stærkt præg af implementering af den efterhånden ikke helt nye 

”lov om kommunal indsats for unge under 25 år”, loven sigter mod et styrket samarbejde på tværs 

af fagligheder og centre. Den vigtigste effekt af det styrkede samarbejde er en bedre og mere 

effektiv koordinering af samarbejde om og med den unge. 

For at udsatte unge under 25 år, oplever én samlet kommune, - som støtter og hjælper - og for at 

sikre de unge den nødvendige støtte for at kunne påbegynde og fastholde en ungdomsuddannelse- 

eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet, er der gang i flere initiativer. 

Det har foranlediget flere forskellige nye vejledningsopgaver, parathedsvurdering af alle i 

grundskolen, karrierelæring i grundskolen, udsyn i udskolingen, ungeforce, ungeguide og et øget 

fokus på det tværprofessionelle samarbejde mv.  
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Disse opgaver er stadig under udvikling og endnu ikke implementeret fuldt ud og der er et stykke 

vej at gå endnu før det bliver en fast og naturlig del af vores samarbejde. 

De mange nye tiltag har endvidere haft den positive side gevinst, at vi i løbet af skoleåret også har 

fået mulighed for at sige goddag til 2 nye vejledningskollegaer, dog ikke medarbejdere som er eller 

kan blive medlemmer hos DLF.  Dette har været en tendens vi har set ved de seneste ansættelser, 

hvor der ikke har været mange ansøgere med lærerbaggrund. Det kan tolkes som værende godt da 

det jo må betyde, at lærerne trives ude på skolerne, men ud fra synspunktet om, at det giver værdi at 

rekruttere nye vejledere fra lærerstanden, er det bekymrende. 

Generelt har vi i UU igen haft et travlt år, vi er konstant i gang med at implementerer ny lovgivning, 

afprøve forskellige samarbejdsformer mv. At alt er i bevægelse og udvikling/afvikling må 

efterhånden betegnes som et jobvilkår. 
Morten Schwennesen, TR- UU 

 

 

 

PPR  

På skolerne møder vi bl.a. vores kolleger fra PPR i ressourceforløb og de er væsentlige 

sparringspartnere, når vi skal løfte inklusionsopgaven. 

PPR har under Corona-nedlukning, hele tiden stået til rådig som ”kritisk funktion”, enten fysisk 

eller over Skype. I perioder har PPR medarbejdere kun kunnet møde ud til et møde pr. dag og 

ressourceforløb er blevet udstrakt eller udskudt.  

PPR samarbejder bl.a. med Rådgivning og Tidlig indsats (tidligere Det Gule Team) og 

implementering af ”Det små børns Bornholm” 

Der arbejdes tværfagligt for en bedre trivsel både fagligt og socialt i almen daginstitution/skolen i 

samarbejde med barn og familie.  
Ketty Martin og Karina Schou Henriksen, PPR 

 

 

Fraktion 4 

Det har desværre ikke været muligt at afholde arrangementer for fraktion 4. Heldigvis er 

kulturinstitutionerne m.v. ved at åbne igen og vi forventer flere spændende arrangementer fra 

Fraktion 4 udvalget i det kommende år. 
 Christian Thøgersen 

 

 

Er vi gearet til fremtiden 

I 2019 bestemte DLF på kongressen at arbejde med overskriften. ” Er vi gearet til fremtiden” med 

følgende pejlemærker: ”Medlemmerne i centrum”, ”En sund økonomi centralt såvel som lokalt”, 

”Nærhed” samt ”Lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer”. 

Kongressen bestemte, at der skulle gennemføres konkrete analyser og igangsættes pilotprojekter i 

udvalgte kredse og forpligtende kredssamarbejder.  Ovenstående indebærer også en drøftelse i 

foreningen af, hvordan vi får kredsene og medlemmerne i centrum. Der er masser at tage fat på. 

BLF deltager i et af de første pilotprojekter. Gennem en årrække har vi været i kontakt med 

hovedforeningen, fordi vi har været bekymret for vores lokale økonomi.  

For ca. 2 år siden mødtes Kredsstyrelsen med DLF´ s næstformand og et nuværende 

hovedstyrelsesmedlem. Kredsstyrelsen forklarede hvilke udfordringer vi kunne se for vores 

økonomi. Vi havde gennem flere år haft et stigende underskud på trods af besparelser på flere 

områder. Dette var den stille start på pilotprojektet, som blev sat i gang i 2019. 
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Det er vigtigt at vi her på Bornholm har en kreds, som er synlig overfor sine medlemmer. Det 

indebærer, at den første personlige kontakt er til kredsen, da vi har lokalkendskab. Vi har nu et 

tættere samarbejde om sagsbehandlingen med DLF og derfor kan I medlemmer møde en 

sagsbehandler fra DLF, men altid med os på sidelinjen. 

Af administrerende/understøttende opgaver er vi i gang med at få investeringsbistand og afgive 

vores bogholderifunktion. 

Hele projektet skal hjælpe os med at få mere tid til det politiske arbejde og til at bruge mindre tid på 

administration i en så lille kreds som vores. Vi håber det giver mulighed for mere 

medlemsinddragelse, bl.a. har vi haft stor glæde af vores workshops på generalforsamlingerne, hvor 

vi har brugt disse pejlemærker til vores politiske arbejde i kredsstyrelsen.  

Der er et rigtig godt samarbejde med DLF. Vi deltager også i projektet for evt. at kunne hjælpe 

andre kredse i samme situation.  
John Lassalle 

 

 

Bornholms Lærerforening 

Sidste år til Generalforsamlingen så det ikke ud til, at der skulle ske de store forandringer i 

foreningen. Den siddende kredsstyrelse blev genvalgt, vi forventede et gennembrud i 

forhandlingerne om A20 og at den verserende Coronakrise ville været overstået efter sommerferien. 

Sådan kom det ikke til at se ud. Berit, vores dygtige konsulent gennem 16 år, meddelte at hun pr 1. 

november havde valgt at gå på efterløn. Efter drøftelser i kredsstyrelsen valgte vi ikke at genopslå 

stillingen, da økonomien ikke er til at tilbyde en stilling i tilstrækkeligt mange timer, men i stedet 

hæve frikøbet i kredsstyrelsen og selv tage os af en del af sagsbehandlingen, som man gør i mange 

andre kredse i Danmarks Lærerforening. Umiddelbart efter fik Christian, som havde været formand 

i 10 år tilbudt en stilling som konsulent i Center for Skole. Signe blev valgt som formand på en 

ekstraordinær generalforsamling, Mai-Britt som var suppleant, indtrådte som medlem af 

kredsstyrelsen. Efterfølgende har kredsstyrelsen konstitueret sig. Cindy er næstformand, Christian 

Thøgersen er fortsat kasserer og har kontakt til fraktion 4. John står for bogholderiet og forhandling, 

Mai-Britt er arbejdsmiljøansvarlig. Vi har fordelt opgaverne imellem os. Det er primært Cindy og 

Signe som varetager sagsbehandlingen. Vi har haft stort fokus på, at I medlemmer ikke oplevede en 

nedgang i servicen. En del af jeres medlemskontingent går til DLF og vi har i det sidste år haft stor 

hjælp og sparring fra hovedkontorets politisk valgte, konsulenter, sagsbehandlere og jurister. 

Økonomien i BLF er afhængig af medlemskontingentet. Selvom vi har en høj organisationsgrad, er 

der alligevel lærere rundt om, som ikke er medlem af BLF. Disse får også glæde af ferie, løn under 

sygdom, barsel etc, samt de forbedringer der er i overenskomster og arbejdstidsaftalen. Herfra skal 

lyde en opfordring til, at I medlemmer opfordrer jeres uorganiserede kollegaer til at melde sig ind, 

så alle bidrager til arbejdet for forbedringer af lærernes arbejdsliv. 

Vi har vores berettigelse i medlemsopbakningen og lægger stor vægt på de input, vi får fra 

medlemshenvendelser, Faglige Klubber og TRere.  Kredsstyrelsens politiske retning lægges på 

generalforsamlingen og til medlemsarrangementer. Derfor håber vi også på at se mange både til 

generalforsamlingen og til det medlemsarrangement, vi har varslet til den 24. september, hvor vi 

planlægger workshops i tråd med dem, vi har haft på tidligere generalforsamlinger.  
Signe Ballegaard Schmidt 
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                         REGNSKAB FOR 2020 VEDR. KREDS 71

Note Kontingentindtægter: Regnskab 20 Budget 20 Regnskab 19

Kontingent F1, 2, 4 og 6 1.208.733      1.288.920    1.250.625     

Kontingenttilskud fra DLF

Kontingent DLF

Nettokontingent BLF 1.208.733      1.288.920    1.250.625     

Refusion fra AKUT-fonden 213.043         228.424       219.505        

Andre indtægter 20.000           20.000         25.909          

Indtægter i alt 1.441.776      1.537.344    1.496.039     

1 Styrelsesudgifter 897.083         909.094       887.522        

2 Mødeudgifter 36.514           53.020         51.597          

3 Medlemsarrangementer 13.147           28.240         13.860          

4 TR-virksomhed 11.807           82.563         94.235          

5 Personaleudgifter 313.815         354.854       350.505        

6 Kontorhold og IT 79.978           53.650         47.654          

7 Lokaleleje/vedligehold 97.175           119.402       103.811        

8 Kredskontakt/hjemmeside 2.000             3.500           2.050            

Revision 11.125           8.000           11.375          

Udgifter i alt 1.462.644      1.612.323    1.562.609     

Ordinært driftsresultat (20.868)         (74.979)        (66.570)         

Afskrivning/regulering kontingent m.m.

Ekstraordinære udgifter

Ekstaordinære indtægter

Resultat før renter (20.868)         (66.570)         

Netto renteindtægter 168                1.468            

Kursregulering 16.248           33.351          

Renteudgifter (80)                

Depotudgifter

Årets resultat (4.532)           (74.979)        (31.751)         

Tallene i parentes ( ) er underskud

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2020
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Aktiver:

2020 2019

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende kontingent 4.253           13.973          

Tilgodehavende forbrugte AKUT-fondsmidler 115.156       90.278          

Øvrige tilgodehavender 23.317         105.389        

Forudbetalte omkostninger 26.232          

Likvide beholdninger:

Bankkonto 606.578       492.024        

Depot 506.174       499.732        

Girokonto

Kassebeholdning 1.853           1.853            

Aktiver i kredsen 1.257.331    1.229.481     

Aktiver i Særlig Fond 2.656.784    2.700.332     

Aktiver i BLF-fonden -               

Aktiver i alt 3.914.115    3.929.813     

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

Omsætningsaktiver i alt
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Aktiver:

2020 2019

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende kontingent 4.253           13.973          

Tilgodehavende forbrugte AKUT-fondsmidler 115.156       90.278          

Øvrige tilgodehavender 23.317         105.389        

Forudbetalte omkostninger 26.232          

Likvide beholdninger:

Bankkonto 606.578       492.024        

Depot 506.174       499.732        

Girokonto

Kassebeholdning 1.853           1.853            

Aktiver i kredsen 1.257.331    1.229.481     

Aktiver i Særlig Fond 2.656.784    2.700.332     

Aktiver i BLF-fonden -               

Aktiver i alt 3.914.115    3.929.813     

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

Omsætningsaktiver i alt

Passiver: 2020 2019

Egenkapital, primo 772.261       804.012        

Årets resultat (4.531)          (31.751)         

Egenkapital i kredsen 767.730       772.261        

Egenkapital i Særlig Fond 2.631.784    2.606.171     

Egenkapital i BLF-fond -               

Egenkapital i alt 3.399.514    3.378.432     

Gæld:

Skyldigt kontingent, DLF

Forudbetalt kontingent

Skyldig A-skat, lønsum, ATP og AM-bidrag 11.821         29.677          

Skyldig nettoferiepenge

Skyldig beregnede feriepenge 42.661         41.940          

Kreditorer i øvrigt 48.281         7.500            

Skyldigt frikøb og pension 336.838       328.103        

NY start tilskud 2019 50.000         50.000          

Gæld i kredsen 489.601       457.220        

Gæld i Særlig Fond 25.000         94.160          

Gæld i BLF-Fond -               

Passiver i alt 3.914.115    3.929.812     

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
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Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2020

Indtægter: 2020 2019

Renteindtægter, aftale Lån & Spar

Depotafkast 30.264         24.243          

Kursregulering depot 21.707         66.473          

Skattegodtgørelse

Renteindtægter, Lån & Spar 309               

Indtægter i alt 51.971         91.025          

Udgifter:

Administrationsgebyr 20.000         20.000          

Andre omkostninger 1.358           842               

Revision 5.000           5.000            

Udgifter i alt 26.358         25.842          

Årets overskud 25.613         65.183          

Aktiver:

Bank, Lån & Spar 29.316         94.571          

Udbytteskat tilgode 8.980           8.980            

Depot 2.527.253    2.505.546     

Kunst 91.235         91.235          

Aktiver i alt 2.656.784    2.700.332     

Passiver:

Diverse kreditorer 25.000         94.160          

Egenkapital primo 2.606.172      

Årets overskud 25.612           

Egenkapital ultimo 2.631.784    2.606.172     

Passiver i alt 2.656.784    2.700.332     

REGNSKAB FOR SÆRLIG FOND 2020

BALANCE PR. 31/12 20
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2020 2019

Note 1 Styrelsesudgifter:

Frikøb incl. pension 817.901             796.015              

Lønkompensation 79.182               91.507                

Skyldig feriepenge -                      

I alt 897.083             887.522              

Note 2 Mødeudgifter KS:

Diæter og kørsel 4.141                 4.900                  

Transport i øvrigt 300                    1.301                  

Fortæring, hotel m.m. 12.421               7.931                  

KS-kurser/konferencer 70                      5.434                  

Forpligtende kredssamarbejde (926)                  20.652                

Kongresudgifter 8.681                 10.689                

Repræsentation m.m. 11.827               690                     

I alt 36.514               51.597                

Note 3 Medlemsarrangementer:

Generalforsamling 8.858                 8.025                  

Medlemskurser/arrangementer 706                    905                     

Faglig Klub 1.629                 2.917                  

Fraktion 4 Pensionistarrangementer 1.954                 2.013                  

I alt 13.147               13.860                

Note 4 TR-virksomhed:

TR-lønudgift (AKUT) 54.654                

TR-vederlag 5.798                 -                      

TR-kurser 6.009                 39.581                

I alt 11.807               94.235                

Note 5 Personaleudgifter:

Lønninger incl. pension 289.852             318.891              

ATP 1.894                 2.462                  

Lønsumsafgift 19.387               25.290                

KOOP barselsfond+Udviklingsfonden 890                    1.219                  

Regl.skyldige feriepenge 720                    1.563                  

Andre sociale ydelser 1.072                 842                     

Personalekurser 238                     

I alt 313.815             350.505              

Note 6 Kontorhold og IT:

Forsikringer 16.687               16.354                

IKT 12.213               10.870                

Småanskaffelser og IT 31.021               -                      

Kontorartikler, aviser, tidsskrifter m.v. 18.557               19.156                

Porto og gebyrer 1.500                 1.274                  

I alt 79.978               47.654                

Note 7 Lokaleleje:

Husleje incl. varme 92.520               93.930                

Vedligeholdelse lejede lokaler -                      

Lokaledrift 1.347                 1.727                  

Rengøringsfirma 5.550                  

El 3.308                 2.604                  

I alt 97.175               103.811              

Note 8 Kredskontakt/hjemmeside:

Hjemmeside 2.000                 2.050                  

I alt 2.000                 2.050                  

Noter til kreds 71´s drift, 1/1 - 31/12 2020
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AKUT-Fondsmidler: 2020 2019

Mindreforbrugt AKUT-fondsmidler 156.833          36.523             

Forpligtelser: 2021 2020

Frikøb styrelsesmedlemmer 1/1 - 31/7 2021 521.733          472.150           

Løn i opsigelsesperioder -                  136.200           

Forpligtelser i alt 521.733          608.350           

Inventar og driftsmidler er fuld- og nyværdiforsikret for 900.000          

Ovenstående regnskab  forelægges på kredsstyrelsesmødet den 6. maj 2021

Næstformand

Noter til kreds 71´s drift, 1/1 - 31/12 2020

Cindy DellgrenSigne B. Schmidt

Kasserer

John Lassalle Mai-Britt Munch Jørgensen

Formand

Christian Thøgersen
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Budget 2022 Budget 2021 Budget 2020 Regnskab 2020

Kontingentindtægter 1.237.920 1.248.840 1.288.920           1.208.733

Kontingent fraktion 1 og 2 1.224.720 1.234.440 1.273.320           

Kontingent fraktion 4 13.200 14.400 15.600                

(110/130 medlemmer)

Andre indtægter 248.424 248.424 248.424              233043

Indtægter AKUT-fonden 228.424 228.424 228.424              213.043

Andre indtægter 20.000 20.000 20.000                20.000

Indtægter i alt 1.486.344 1.497.264 1.537.344           1.441.776

Udgifter:

Styrelsesudgifter 1.063.694 909.094 909.094              897.083

Mødeudgifter kredsstyrelsen 54.979 55.009 53.020                36.514

Medlemsarrangementer 26.040 26.080 28.240                13.147

TR-virksomhed 82.713 82.713 82.563                11.807

Personaleudgifter 1.200 358.186 354.854              313.815

Kontorhold og IT 46.500 46.500 53.650                79.978

Lokaleleje/drift 123.868 110.015 119.402              97.175

Hjemmeside 3.500 3.500 3.500                  2.000

Revision og juridisk assistance 18.000 10.000 8.000                  11.125

Udgifter i alt 1.420.494 1.601.097 1.612.323           1.462.644

Resultat før ekstraordinære poster 65.850 -103.833 -74.979 -20.868

og renter

Der indstilles uændret kontingent = 405 kr/md. til BLF (+ 213 til DLF) 

Der indstilles et årligt beløb til Faglig Klub på 20 kr. pr. medlem

Der indstilles et årligt kontingent til BLF i fraktion 4 på 120 kr./år

Christian Thøgersen, den 21. marts 2021

Budget 2022
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Forslag til 

Forretningsorden for Bornholms Lærerforenings 
ordinære generalforsamling 2021 
 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og protokolfører. 
Endvidere vælges et antal stemmetællere.  

 

2. Protokolføreren optager beslutningsprotokol af mødet. 
 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom beretningen indeholder 
punkter, hvis indhold er sat på dagsorden til senere afgørelse, udsættes af-
stemningen om den samlede beretning til efter behandlingen af disse punkter. 

  

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden 
opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter 
dirigentens afgørelser. 

 

5. Talerne får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i den rækkefølge de 
indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som 
helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svar-
replik. 

 

6. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstil-
leren er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller fem mødedeltagere 
kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede 
talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren 
yderligere tildeles ordet.  

 

7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten, der bestem-
mer i hvilken rækkefølge, forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 
14 om vedtægtsændringer.  
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis for-
manden / kredsstyrelsen eller fem mødedeltagere begærer dette.  
 

Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet 
flere kandidater, end der skal vælges. 
 

Ved personvalg har hver stemmeberettigede medlem et antal stemmer, som 
svarer til antallet af pladser. Hvert navn på stemmesedlen tæller som én stem-
me. En person kan kun optræde én gang på stemmesedlen. 

 

9. Under behandlingen af det enkelte dagsordenspunkt kan formanden/ kreds-
styrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 

 


