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Kære alle
Sommerhilsen
Så er sommerferien lige om hjørnet, og I er sikkert i fuld gang med at gøre klar til næste
skoleår. Der er mange, der i løbet af sommerferien skal vende jer til en ny arbejdsplads og
nye kollegaer. Det er så absolut sket før, at der har været omrokeringer på tværs af
kommunale arbejdspladser, så det er efterhånden ved at være unormalt, hvis der ikke
sker noget nyt. Selv om det ind imellem kan være nødvendigt med en omstrukturering, er
det efter min mening ikke noget, man skal stræbe efter. Man bruger nemlig rigtig mange
kræfter på enhver omstilling – fysisk og i særdeleshed mentalt.
På nogle arbejdspladser har man med jævne mellemrum ansat nye medarbejdere, og i år
har nogle af jer også haft mulighed for at søge arbejde på andre skoler helt frivilligt. Det er
nemlig første gang i fem år, der på skoleområdet ikke har været afskedigelser indlejret i
vores forårsprogram – tværtimod har der været opslået rigtig mange stillinger.
I det tidlige forår var vi bekymrede over, at der muligvis ikke var kvalificerede ansøgere
nok til de mange lærerstillinger, men det er indtil videre gået rimelig godt. Jeg vil derfor
gerne benytte lejligheden til at ønske tillykke til jer, der har fået nyt job. Jeg vil også gerne
sige tillykke til alle jer, der får nye kollegaer – jeg er ikke i tvivl om, at I nok skal tage rigtig
godt imod dem.
I forbindelse med næste skoleår skal lærere og børnehaveklasseledere i gennemsnit have
sænket deres undervisningsopgave med 40 timer årligt. Det betyder dog ikke, at man
nødvendigvis kan se det på lige præcis sin egen opgaveoversigt, da ens andre opgaver
kan svinge fra år til år. Vi har fra foreningens side et selvfølgeligt fokus på, at tallet i
gennemsnit sænkes, hvilket vi gør i tæt samarbejde med TR’erne på skolerne. Det er
stadig vigtigt, at I alle har fokus på jeres opgaveoversigter og dialogen om denne med
jeres leder. Du kan forberede dig på denne dialog ved hjælp et dialogskema, som du
finder på BLF’s hjemmeside under ’Arbejdsliv – opgaveoversigten’.
Kontakt til BLF i sommerferien
Kredskontoret holder lukket i ugerne 27-30. Hvis du har behov for at komme i kontakt med
os i løbet af ferien, kan du skrive en mail til 071@dlf.org – vi holder øje med indbakken
løbende. Ved akutte henvendelser kan du ringe til Christian, Signe eller Christian – du kan
se, hvem der ”har vagten” på hjemmesiden under kontakt.
Med disse ord vil vi her fra Bornholms Lærerforening ønske jer alle en rigtig god
sommerferie.
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