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Kære alle
Velkommen tilbage
Så er skoleåret for alvor gået i gang, og mange af jer er af forskellige årsager også
begyndt på en ny arbejdsplads. Man må i den forbindelse meget gerne sikre sig, at man i
vores medlemssystem ligeledes er blevet flyttet. Dette gør man ved at gå ind på ’Min side’
som man finder et link til på BLF’s hjemmeside eller ved at klikke her.
Jeg vil gerne opfordre til, at de af jer, der er gamle på arbejdspladsen, tager godt imod
jeres nye kollegaer, velvidende at der er mange opgaver, der presser sig på.
Undervisningsgrad
Som I sikkert ved, er det meningen, at undervisningstimetallet skal sænkes i dette skoleår.
Det er selvfølgelig mit håb, at I allerede har kunnet se det på jeres nye opgaveoversigt,
men det skal dog siges, at der er tale om et gennemsnit. Derfor vil der være nogle, som
har det samme eller endda et højere timetal end sidste skoleår. Årsagen hertil burde
kunne findes i, at der er andre opgaver eller efteruddannelse, der er forsvundet.
I Bornholms Lærerforening følger vi naturligvis med i udviklingen i samarbejde med
tillidsrepræsentanterne.
Årsopgørelse
I forbindelse med afslutningen af et skoleår skal I have en årsopgørelse. Denne opgørelse
skal indeholde oplysninger om eventuel overtid, ekstra undervisningstillæg samt andre
tillæg i forbindelse med f.eks. arbejde efter klokken 17. Normperioden slutter først 31/7, så
derfor er de ikke færdige endnu. Ifølge BRK’s procedureplan skal oversigten gøres
tilgængelig for jer senest med udgangen af september.
Min side
Der er lavet et nyt BLF-tema, der omhandler ’Min side’. Det ligger selvfølgelig på
hjemmesiden, men du kan også finde det ved at trykke her.
BRK’s budget for 2017
På sædvanlig vis, er kommunalbestyrelsen i gang med budgetprocessen. Der er i den
forbindelse udsendt et administrativt sparekatalog, der er til høring indtil i morgen torsdag.
BLF har selvfølgelig lavet et høringssvar, som du finder på hjemmesiden under ’Politik –
Breve fra BLF’ eller ved at klikke her.
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