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Indledning 
Velkommen her til Generalforsamling på Green Solution House. Det er rigtig dejligt at mødes med jer i den 
virkelige verden. Sidste år ved denne tid troede vi, at vi i skoleåret 2020-21 ville tænke tilbage på 
onlineundervisning og onlinemøder som et afsluttet kapitel. Skoleåret begyndte da også relativt normalt med 
en forventning om, at de sidste restriktioner ville blive ophævet inden udgangen af 2020. Sådan blev det 
desværre ikke!  I takt med at anden coronabølge holdt sit indtog, kom der flere og flere restriktioner, og i 
januar lukkede skolerne ned med hjemmearbejde og hjemmeundervisning for næsten alle. Foråret 21 blev 
der, hvor vi meget hurtigt blev eksperter i digital undervisning og afholdelse og deltagelse i digitale møder. 
Lærerstanden er blevet rost og anerkendt for kreativitet, fleksibilitet og omstillingsparathed - og det med 
rette! 
Lokalt i vores lille forening blev tingene heller ikke som forventet. Christian og Berit stoppede begge to i løbet 
af efteråret, heldigvis med så langt varsel at vi nåede overleveringer af arbejdsgange, sager m.m. Og heldigvis 
også med en hotline, når der var noget, vi ikke kunne finde ud af. Tak til jer begge for lang og tro tjeneste i 
Bornholms Lærerforening. I har en stor del af æren for de forbedringer og den høje service, der er blevet 
ydet.  
Herfra skal der også lyde en stor tak til kredsstyrelsen. I har hjulpet, sparret, husket mig på, løftet opgaver, 
fundet dokumenter, delt viden, forklaret og hjulpet igen. Uden jer stod jeg ikke her. Bornholms Lærerforening 
bliver måske tegnet udad til af mig, men indad til i den daglige drift og politikudvikling er det hele 
kredsstyrelsen, der tegner foreningen. 
 
A20 
Den 11. august sidst på eftermiddagen præsenterede DLF og KL en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Jeg blev 
ægte glad! Selvom vi de sidste par år har haft en lokalaftale, har det betydning at arbejde under en central 
arbejdstidsaftale og ikke som de eneste lønmodtagere under en lov. Nu er konflikten i 13 og den 
efterfølgende forhadte Lov 409 en gyserhistorie, som jeg kan fortælle om, og som jeg håber og tror på, at jeg 
ikke skal opleve igen.  
Det centrale i aftalen A20 er et forpligtende samarbejde, gennemsigtighed og retfærdighed i 
opgavefordelingen. Den 9. marts underskrev vi så vores nye lokalaftale, der bygger på A20 med suppleringer. 
En forhandling er altid et give-and-take.. I den gode forhandling har begge parter en oplevelse af at have fået 
noget. Vi havde mange, lange og gode drøftelser helt i A20’s samarbejdsånd. En af de ting, jeg vil fremhæve 
fra lokalaftalen, er bilag 2, 3 og 4, som er skabeloner til hhv. den skriftlige redegørelse til TR, skoleplanen, 
som de fleste lærerkollegier har fået fremlagt, samt skabelon til opgaveoversigten, som I får udleveret senest 
25. juni. Disse håber vi, letter det store og nye arbejde som især jeres TR og ledere skal lave ifølge aftalen. 
Estimeret tid på forberedelsen og større opgaver, samt lærergruppens indsigt i ledelsens prioriteter via 
skoleplanen, tror jeg, er med til at forbedre lærernes arbejdsmiljø, ikke fordi der kommer flere ressourcer til 
skolen, for det gør der desværre ikke, men fordi alle gerne skulle opleve større gennemsigtighed i 
opgavefordelingen. Det forpligter også, lærerne har bl.a. gennem skoleplanen mulighed for at kvalificere de 
prioriteringer, der er på deres skole.  
Nu vokser træerne ikke ind i himlen. Vi er kun lige gået i gang med at implementere aftalen. Der er helt sikkert 
ting, som både vi og ledelserne kan gøre anderledes og bedre næste år fx kan der være elementer, der skal 
justeres og tilføjes. Derfor er jeres input vigtige, både dem I giver direkte til os og jeres TR, så vi får lavet en 
grundig evaluering i efteråret. 
 
Corona 
Overskriften dette skoleår har som i resten af verden været corona. Vi begyndte skoleåret relativt normalt, 
dog med retningslinjer, afstandskrav og nye opgaver så som afspritning og undervisningsforløb i ”håndvask 
& hygiejne”. I løbet af efteråret blev lejrskoler, skolefester, fællesarrangementer, BUM (Bornholms 
Uddannelssesmesse), brobygning, luciaoptog m.v. aflyst, udskudt eller omlagt til mindre enheder eller 
virtuelle arrangementer. Efter jul kom den 2. nedlukning, og alle vores opgaver skulle foregå online. Heldigvis 
var lærerne bedre rustede end ved første nedlukning. Elever og forældre var næsten alle aktive brugere af 
MinUddannelse, og de fleste havde nået at introducere deres elever i, hvordan man deltager i et onlinemøde.  
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Efter sommerferien håber vi nok alle på en normal hverdag, men kan vi huske, hvordan en normal hverdag 
er? Jeg kan godt have en snert af bekymring for medlemmernes trivsel. Vi skal i gang med at gen- eller 
nyskabe en kultur på skolerne og arbejdspladserne, hvor vi skal holde fysiske møder, sparre formelt og 
uformelt med kollegaer på tværs af teams og arbejdspladser, og vi skal genfinde det sociale kit, der er så 
essentiel for, hvordan vi trives på arbejdspladsen. Og så skal vi huske at tage de gode erfaringer, vi har fra 
coronatiden med os.  
 
Fælles Folkeskolen Bornholm 
Når jeg er mødes med DLF’ere uden for Bornholm, kan jeg næsten altid overgå dem med en ting, nemlig den 
andel elever, der går i private skoler. Det er ikke en attraktiv rekord. Heldigvis er der bred enighed både 
blandt politikere og skolefolket om, at den udvikling skal vendes.  Den bornholmske folkeskole er blevet 
politisk og økonomisk prioriteret i de seneste år. Der har været ro på skolestrukturen. Vi har i haft lokalaftaler 
om vores arbejdstid, og der har været relativt få ”oppefra-projekter”.  
Et enkelt og meget stort projekt er Fælles Folkeskole Bornholm. Målet er at skabe attraktive skoler, der skaber 
attraktive resultater og tiltrækker og fastholder elever og personale - folkeskolen skal være det naturlige valg. 
Det ville være sært, hvis lærerforeningen ikke tilsluttede sig dette meget legitime mål. Fælles Folkeskole 
Bornholm er ikke et forsøg på at gøre alle øens skoler ens, men en målsætning om at styrke samarbejdet og 
udviklingen, så vi lærer af hinanden. Ledelserne er i gang med samarbejdet, men arbejdet har ikke bredt sig 
til lærerne og det øvrige personale. Også her har corona været et benspænd. På alle skoler arbejdes der med 
professionelle læringsfællesskaber og co-teaching. Skolerne er ikke det samme sted. Vi er ikke nået lige langt 
og har haft forskellige fokusområder, men alle steder arbejdes der mod et fælles mål om at udvikle skolen 
og undervisningen. For alle øens almenskoler gælder, at der fra næste skoleår er søgt og bevilliget nedsat 
undervisningstid mhp. at bruge ressourcen på to-lærertimer. Det er endnu et skridt i den rigtige retning. De 
færreste lærere ønsker at være privatpraktiserende. Vi ønsker at dele vores viden, lærer af hinanden, udvikle 
god undervisning og ikke mindst have mulighed for at give den enkelte elev mere tid - både til den faglige, 
personlige og sociale udvikling. I det kommende skoleår vil vi fra BLF’s side arbejde benhårdt på, at lærerne 
inddrages i udviklingen af deres lokale skole og hele den bornholmske folkeskole. Vores professionelle 
dømmekraft skal bringes i spil, og de kompetencer og viden, der er rundt om på skolerne, skal deles. Udvikling 
skabes bedst, hvis den rodfæstes nedefra. 
 
 
Sammen om Skolen 
I sidste uge var en af ”nyhederne”, at skolereformen havde fejlet på alle parametre. Det kom næppe som en 
overraskelse for ret mange lærere. Det kan føles godt at sige: ”Hvad sagde jeg!”. Jeg ville hellere have været 
fri. For hvor er der blevet brugt alt for meget krudt, kørt alt for mange lærere i sænk og allerværst udsat 
skolebørn for noget, der ikke virker. Skal vi så ønske os en ny, hurtigt udformet og udrullet reform? Nej tak! 
For som Gordon Ørskov Madsen siger, så har vi ikke brug for en reform udtænkt fra Christiansborg. 
Forbedringer på skoleområdet bør skabes i et samarbejde mellem skolens parter. Derfor er DLF indgået i 
Sammen om Skolen med de øvrige af skolens partnere og politikere på Christiansborg for sammen at finde 
løsninger på problemerne. Danmarks Lærerforening har deres bud på, hvordan skolen styrkes: Mere frihed 
og ansvar til skolerne til f.eks. at prioritere antallet af undervisningstimer og konvertere understøttende 
undervisning til to-lærertimer, holddeling og co-teaching - man skulle næsten tro, der blev skelet til Bornholm 
- og så er der ingen tvivl om, at der er brug for flere penge til folkeskolen, samtidig med at de midler, der er, 
måske kan bruges bedre til gavn for alle skolens elever. 
Jeg tror på, at det er den rette vej at gå. Det er let at råbe op, pege fingre og være imod, men hvis vi virkelig 
vil forbedre både vores arbejdsvilkår og vores elevers og borgers muligheder, er vi i min optik nødt til at 
samarbejde om det - også selvom det ikke altid lykkes at komme igennem med alle vores ideer. Og så til en 
solstrålehistorie. I tirsdags landede Folketinget en aftale om øgede frihedsgrader til skolerne og med en 
økonomisk håndsrækning. I aftalen kan man se DLFs fingeraftryk. Samarbejdssporet og det lange seje træk 
har båret frugt. Nu skal vi så i gang med at høste frugterne og se på om yderligere uuv skal konverteres til to-
lærertimer, om det giver mening at fravige undervisningskompetencekravet til fordel for f.eks. ”få-
lærerprincippet” og om man skal vælge ikke at lave elevplaner og kvalitetsrapporter.  
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Inklusion 
I de år, jeg har været aktiv i Bornholms Lærerforening, er inklusion blevet drøftet både i beretning og ved 
generalforsamlingen, for vi har stadigvæk for mange elever, der ikke trives og ikke lærer nok i skolerne, og 
det har en negativ indvirkning på vores arbejdsmiljø. Vi er blevet bedre, men vi er så absolut ikke i mål. For 
at flere elever skal opleve at lykkes, kræver det mere efter- og videreuddannelse, øget samarbejde med 
specialskolerne, de øvrige specialtilbud, forældre, PPR, UU, m.v. samt tid til at løfte opgaven. Det koster, at 
alle elever oplever en vellykket inklusion, og derfor skal der også i de kommende budgetter tilføres 
ressourcer. 
 
Afslutning 
Er vi gearet til fremtiden? Som den skarpe læser af GF-hæftet har opdaget, er regnskabet for 2020 en del 
bedre en budgetteret, hvilket Christian uddyber om lidt. Vi skal have en sammenhængende økonomi og 
sagsbehandling af en høj kvalitet. Vi skal arbejde for bedre arbejdsmiljø og god løn. 
Så ja, vi er gearet til fremtiden, men vi er afhængige medlemmernes engagement. Bornholms Lærerforening 
er medlemmernes forening, det er jer, der til Generalforsamlingen, i Faglig Klub og med henvendelser direkte 
til os sætter retningen. Derfor håber vi også på at se endnu flere til vores medlemsarrangement den 24. 
september, hvor vi satser på, at restriktionerne er så tilpas ophævede, at vi kan lave workshops og den 
politikudvikling, der skal tegne retningen for kredsstyrelsens arbejde. 
Som det sidste vil jeg tilslutte mig den anerkendelse, I har fået det seneste år. Man kan kun være stolt af at 
være formand for en forening af så dygtige, omstillingsparate og engagerede medlemmer, som vi har i BLF.  
 


