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Snart lærermangel på Bornholm

Det vil snart 
blive en 
udfordring 
at finde 
kvalificeret 
arbejdskraft 
blandt lærer-
ne. Arkivfoto: 
Berit Hvas-
sum

 
 
 
 
Af Louise Maria Haslev

ARBEJDSMARKED
Det har hjulpet ledigheden blandt lærerne 
på Bornholm i den rigtige retning, at der 
blandt andet er oprettet asylklasser på Svar-
tingedal Skole. Også sprogskolen i Vester-
marie har trukket lærere til, men nu er mar-
kedet ved at være udtømt, lyder det fra for-
manden for lærerforeningen på Bornholm, 
Christian Faurholdt Jeppesen.

– Lige her og nu er vi på vippebrættet, 
hvor det ser rigtig godt ud for lærerne på 
Bornholm. Men hvis det fortsætter i denne 
retning, så kan vi kan komme i en situation, 
hvor vi vil stå med en decideret lærermangel 
på Bornholm, siger Christian Faurholdt Jep-
pesen.

Selvom det er svært at sætte et præcist tal 
på ledigheden blandt de bornholmske lære-
re, skyder lærerformanden på, at det lige nu 
er mellem fem og ti, der går ledige. 

Han fortæller, at der ikke længere kom-
mer forfærdelig mange ansøgninger til de 
stillinger, der bliver slået op på Bornholm. 
Ansøgerantallet er faldet, og det er gået me-
get hurtigt. Skoleleder på Svartingedal Sko-
le, Betina Barfod Koefoed, er enig. Hun har 
netop ansat lærere til de nye asylklasser på 
skolen.

– Der var ikke så mange lærere i ansøger-

feltet, som der var før i tiden. Der fik vi både 
50 og 60 ansøgninger per opslag, men nu er 
vi nede på 10 til 20 stykker. Vi fik dog de læ-
rere, vi skulle bruge, her efter jul, og så har vi 
ansat et par pædagoger til indskolingen, si-
ger Betina Barfod Koefoed.

Asylklasser hjælper på ledigheden
Christian Faurholdt Jeppesen kan sagtens se 
på ledighedstallene, at de er på vej nedad, ef-
ter der er kommet mange nye asyl- og flygt-
ningebørn til Bornholm. 

– Det er selvfølgelig en af grundene. En 
anden grund er, at der er nogle af vores kol-
leger i folkeskolen, der får arbejde andre ste-
der. Det er jo ikke kun i folkeskolen, at der er 
behov for undervisere til asylbørn. Også på 
campus, hvor de skal bruge lærere på Vester-
marieafdelingen. De har behov for folk med 
de rigtige kvalifikationer, og der er bare rift 

om os i øjeblikket, siger han.
Hvor en afskedigelse på lærerområdet før 

i tiden næsten efterlod lærerne med en fø-
lelse af, at man ikke kunne komme tilbage 
på arbejdsmarkedet igen, ser det lige nu me-
get lyst ud for lærerne, fortæller Christian 
Faurholdt Jeppesen. Snart vil udfordringen 
for regionskommunen og Lærerforeningen 
på Bornholm være at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft til øen.

– Det er vores opgave at få kommunen til 
at forstå, at det snart vil blive et problem, og 
det er selvfølgelig noget, vi skal til at arbejde 
på. Men vi er ikke så langt henne endnu, for 
vi skal lige se, hvordan det kommer til at se 
ud til foråret, siger han. 

Til foråret skal der lukkes en skole i Røn-
ne, og selvom det sandsynligvis bliver Østre 
Skole, der skal dreje nøglen om, er struktu-
ren endnu ukendt.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
På Svartingedal Skole har man ansat pæda-
goger i indskolingen i de nye asylklasser. I 
de små klasser må pædagoger nemlig gerne 
undervise. For selvom skoleleder Betina 
Barfod Koefoed sagtens kunne se, at der ikke 
var lige så mange lærere blandt ansøgerne, 
som der plejer at være, så vil hun ikke råbe 
vagt i gevær endnu.

– Lige nu ser det lidt sort ud med ansøg-
ningerne fra lærerne, men til foråret tror jeg, 
der bliver løsnet lidt op for det. Men nu er 
det jo også en meget speciel måde at arbejde 
med børn på, og det kan da være en grund til, 

at der ikke har været så mange ansøgninger, 
siger hun.

Christian Faurholdt Jeppesen er lidt mere 
bekymret.

– Hvis det er sådan, at man er nødt til at 
ansætte ukvalificeret arbejdskraft, så har vi 
jo et problem. Vi skal helst ikke tilbage til, 
hvordan det så ud for 15 år siden, hvor der 
var rigtig mange, der arbejdede på skolerne 
uden at være uddannede. En del af det blev 
jo løst, fordi man startede læreruddannel-
sen på Bornholm, siger han. 

For at blive ved med at trække kvalificeret 
arbejdskraft til øen skal lærerforeningen 
samarbejde tæt med regionskommunen og 
tilbyde lærerne attraktive fordele. Det er vig-
tigt for at blive ved med tiltrække kvalifice-
ret arbejdskraft. 

– Vi skal sørge for, at der er nogle rigtig 
gode og fordelagtige vilkår herovre. Det er 
noget, man allerede gør i andre kommuner, 
der oplever lærermangel. Man kan lokke 
dem med gode arbejdsvilkår og måske et re-
krutteringstillæg, og det er noget, vi snart 
skal til at arbejde med.

 i Fakta
Der er mellem fem og ti ledige lærere 
på Bornholm

12 studerende ventes at blive færdige 
på læreruddannelsen på Snorrebak-
ken i år

 º Der er rift om os i øje-
blikket

Christian Faurholdt Jeppesen, formand 
for lærerforeningen Bornholm
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Status på lukning af Maritimt Overvågningscenter: Bornholm 

mister job til 32 familieforsørgere. BORNHOLM SIDE 10

Ny udgave af ”Klippeøens Kvinder og mænd, fødte og førte”, 

er på vej. BORNHOLM SIDE 12-13

   FØLG OS PÅ
    TWITTER
@tidendedk

Rønne Kirkegård og kapel er også en arbejds-

plads – smukt placeret i udkanten af byen 

med udsigt over Rønne Havn. Her arbejder 

seks ansatte året rundt med at passe kirke-

gården og krematoriet

Også en arbejdsplads

RØNNE SIDE 16-19

Udmattelseskrig på Christiansø

– Det er lidt et skakspil og kan måske også bli-

ve en udmattelseskrig. Hvem kører først træt, 

siger kommunalforsker Roger Buch om krisen 

på Christiansø mellem administrator og øboer

BORNHOLM SIDE 6-7 

Rift om 

lærerne
– Hvis det fortsætter i denne retning, så kan 

vi komme i en situation, hvor vi vil stå med 

en decideret lærermangel på Bornholm, siger 

formanden for lærerforeningen Bornholm, 

Christian Faurholdt Jeppesen.

Det har blandt andet hjulpet på ledigheden, 

at der er oprettet asylklasser på Svartingedal 

Skole i Hasle. Kun fem-ti lærere er nu ledige, 

vurderer Christian Faurholdt Jeppesen.
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