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Kære alle.

Nye tema-numre
Der er for nyligt blevet lagt opdaterede BLF-tema-numre på hjemmesiden. Det drejer sig
om emnerne: Barsel, seniorforhold og medlemsfordele. Du finder numrene på
hjemmesiden under ’ arbejdsliv – BLF-tema’ eller ved at klikke her.
Velfærdsalliancen
Også på Bornholm vil der blive demonstreret mod regeringens omprioriteringsbidrag. Det
kommer til at foregå torsdag den 12. maj klokken 17.00 på Store Torv i Rønne. Du kan se
mere om Velfærdsalliancen på deres hjemmeside: http://velfaerdsalliance.dk/
Arrangementet i Rønne er ved at blive udformet, og I hører selvfølgelig nærmere – I kan
følge med på Facebook: https://www.facebook.com/events/599027380254557/
Dialogskema til opgaveoversigten
I forbindelse med planlægningen af næste skoleår har man ret til at komme i dialog med
sin leder om opgaveoversigten. I den forbindelse har DLF og BLF lavet nogle samtaleark,
som kan være med til at opkvalificere ens egen forberedelse og forståelse af
opgaveoversigten forud for denne samtale. Du finder papirerne på hjemmesiden under
’Arbejdsliv-opgaveoversigten’ eller ved at klikke her.
Folkemødet 2016
Igen i år vil Danmarks Lærerforening være til stede på Folkemødet for på den måde at
inspirere forskellige interessenter. I år vil de – udover at stå for debatter i det sædvanlige
DUS-telt – have deres eget hus Strandvejen 21 i Allinge.
For at få fat i de almindelige folkemødedeltagere, har vi i de seneste år haft et forrygende
samarbejde med Københavns Lærerforening, der også i år vil bakke massivt op. Vi vil dog
meget gerne have nogle af jer til at hjælpe til med at få spredt vores budskab i forbindelse
med mindre happenings og quizzer. Hvis du skulle være interesseret i at hjælpe, må du
meget gerne henvende sig til os – enten på mail eller telefon. På forhånd tak.
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