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Generalforsamling 2016 i Tønder Lærerkreds 
Denne skriftlige beretning skal betragtes som bilagsmateriale til kredsens ordinære 
generalforsamling tirsdag den 8. marts 2012 kl. 19 på Hotel Tønderhus i Tønder. 
Redaktionen er slut ultimo februar 2016. 
Som kredsens formand er det mit håb, at denne beretning vil give anledning til en række 
spørgsmål og/eller kommentarer, således at vi på generalforsamlingen kan få en god og 
konstruktiv debat om de skolepolitiske forhold. 
Da generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed og stedet, hvor kredsens 
overordnede politik bliver godkendt, er det mit håb, at rigtig mange medlemmer finder 
vej til Hotel Tønderhus tirsdag den 8. marts 2016. 
Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
 
Dagsorden – Ordinær generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Beretning 
 

3. Regnskab 
 

4. Vedtægtsændringer 
 

5. Indkomne forslag 
 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til 
evt. lønnet arbejde 

 

7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent for perioden for det følgende 
kalenderår 

 

8. Valg 
Kredsstyrelsen. Følgende kandidater er på nuværende tidspunkt kendte: 

 Ulrik Nielsen, Skærbæk Distriktsskole 

 Henrik Jakobsen 

 Trine Aaløkke Olesen 

 Irene Nim Hansen 

 Kristian Kyndi Laursen 

 Hanna Storgaard Oksen 
              Interne revisorer (begge er villige til genvalg): 

 Dorte Brøndum Petersen, fr. 4 
 Flemming Hundebøl, Toftlund Distriktsskole 

      Evt. 
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Valg af dirigent 
 
Kredsstyrelsen foreslår Torben Frederiksen, tidl. næstformand.  
 
Forretningsorden 
 
Kredsstyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 
 

1. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes og at god parlamentarisk orden 
opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter 
dirigentens afgørelse. 

 
2. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog være undtaget fra denne regel. 
 

3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 deltagere 
kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 

 
4. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten 

bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 
afstemning. 

 
5. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog særlige 

afstemningsregler i vedtægterne. 
 

 
Medlemsoversigt 

 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Fraktion 1-2  370 347 350 336 336 

Kontingentfri, 50 % 11 7 3 1 4 

Kontingentfri, 100 % 2 0 1 1 0 

Total for fraktion 1-2 383 354 354 338 340 

            

Fraktion 4, pensionister 99 104 108 109 107 

Kontingentfri, 100 % 22 20 20 21 24 

Total for fraktionen 121 124 128 130 131 
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Forretningsudvalget 
 
OK-15 
 
Ved urafstemning blandt medlemmerne i Danmarks Lærerforening, blev 
overenskomstresultatet (OK-15) godkendt den 16. marts 2015. 
Resultatet indeholdt dels en lønaftale og dels en aftale omkring arbejdsvilkårene for 
lærere og børnehaveklasseledere det såkaldte 15. punkts program eller Bilag 1.1. 
 
De generelle lønstigninger blev aftalt til 5,42 % i hele overenskomstperioden inkl. 
Reguleringsordningen. Hertil skal lægges 0,4 %, som er anvendt ved forhandlingerne 
mellem LC og KL, og 0,05 % som er anvendt til bl.a. ATP-forhøjelsen. 
 
Lønforbedringerne kommer drypvis gennem hele overenskomstperioden efter 
følgende plan: 
 
april 2015 0,96 % som generel lønstigning 
august 2015 Undervisningstillægget mm. For lærere og 

børnehaveklasseledere ændres! (se nedenfor) 
Oktober 2015 0,35 % som generel lønstigning 
Oktober 2015 0,29 % (skøn) fra reguleringsordningen 
Januar 2016 0,50 % som generel lønstigning 
Januar 2016 ATP-satsen forhøjes 
April 2016 Omklassificeringerne mm. Træder i kraft. (se nedenfor) 
Oktober 2016 1,00 % som generel lønstigning 
Januar 2017 1,20 % som generel lønstigning 
Oktober 2017 0,80 % som generel lønstigning 
Oktober 2017  0,32 % (skøn) fra reguleringsordningen 
 
 
Omklassificeringer mm. pr 1. april 2016 
 
Lærere og børnehaveklasseledere stiger et løntrin. Løntrinnet ydes til både 
overenskomstansatte og tjenestemænd og er pensionsgivende for begge grupper. 
Hvis læreren på grund af lokalløn er på løntrin 45 eller højere, ydes lønstigningen dog 
som et tillæg på 9241 kr. årligt i stedet for et løntrin. Alle lokale løndele bevares. 
Samtidig bortfalder kompensationstillægget for aldersreduktion. 
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Til børnehaveklasseledere på anciennitetsløn ydes der desuden et tillæg på 6073 kr. 
årligt. 
 
UU-vejledere får også et løntrin – eller et tillæg på 9241 kr. årligt, hvis man er 
aflønnet på løntrin 45 eller højere. 
 
 
Skolepsykologer og (skole)konsulenter på løntrin 43/44 omklassificeres et løntrin. 
De centrale og lokale kronetillæg bevares. Hvis skolepsykologen eller 
(skole)konsulenten på grund af lokalløn er på løntrin 45 eller højere, ydes 
lønstigningen dog som et tillæg på 7261 kr. årligt i stedet for et løntrin. Forskellen på 
tillægsstørrelsen i forhold til lærerne skyldes, at lærerne skulle have opvejet det 
bortfaldne kompensationstillæg for aldersreduktionen. 
 
Undervisningstillægget for lærere og børnehaveklasseledere ændres pr. 1. august 
2015 
 
Det nye undervisertillæg udgør pr. måned: 
 
Lærere i folkeskolen med grundløn  1414 kr. 
Lærere i folkeskolen med anciennitetsløn    598 kr. 
Børnehaveklasseledere med grundløn  1675 kr. 
Børnehaveklasseledere med anciennitetsløn   859 kr. 
 
Herudover bortfalder specialundervisningstillægget for undervisning i 
specialklasser.(dog vil det være sådan, at hvis man har fået tillægget i skoleåret 
2014/15 og også underviser i specialklasse i skoleåret 2015/16 vil man få et 
personligt tillæg svarende til det man fik udbetalt i skoleåret 2014/15. Tillægget 
udbetales så længe man underviser i specialklasse.) 
 
Samtidig bortfalder timetillægget for undervisning af elever, der modtager 
specialundervisning i den almindelige undervisning. 
 
Midlerne bliver brugt til finansiering af omklassificeringerne! 
 
Alt i alt betyder det at den enkelte børnehaveklasseleder, lærer, UU-vejleder, 
skolepsykolog og(skole)konsulent i perioden vil få en lønstigning på ca. 2000 kr. pr. 
måned! 
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Arbejdstid - Folkeskolen 
 
På kongressen i efteråret 2014 blev der enighed om at stille et krav til arbejdstiden. 
Kravet lød: 
”Der skal være aftalte rammer for arbejdstiden, der sikrer lærerne mulighed for 
professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse 
øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen.” Foreningen har stadig denne 
målsætning. 
 
Det lykkedes ikke at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale, så lov 409 – som er 
vedtaget af et flertal i Folketinget, og som foreningen ikke har del i – er fortsat 
gældende. 
 
Derimod blev parterne enige om 15 initiativer, der skal bidrage til, at lærere og 
ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave.  
De 15 punkter er ikke regler, men netop initiativer, der kan bidrage til at forbedre 
lærernes arbejdssituation. Initiativerne er således redskaber til at løse nogle af de 
mange problemer, som medlemmer, TR og kredse oplever i hverdagen. 
De 15 punkter står ikke alene. Parterne er på alle niveauer forpligtet til at følge op på 
og evaluere, om initiativerne tages, og om de er med til at løse nogle af 
problemerne. 
Målet er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, støtte et godt arbejdsmiljø 
og styrke den sociale kapital. 
De 15 initiativer er opdelt i 3 hovedområder: 
 
Planlægning af skoleåret 
Arbejdstilrettelæggelse 
Arbejdstidens opgørelse 
 
Dertil kommer den løbende opfølgning på initiativerne. 
 
Jeg vil i min mundtlige beretning komme ind på de lokale udfordringer omkring 15 
punktsprogrammet, og hvad vi lokalt har gjort for at forbedre forholdene på den 
enkelte skole/filial! 
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Samarbejdsgrundlag 
 
I begyndelsen af juni måned 2015 underskrev de lokale parter samarbejdsgrundlaget 
for skoleåret 2015/16. 
(samarbejdsgrundlaget kan ses i sin fulde længde på kredsens hjemmeside) 
 
Som jeg skrev i nyhedsbrevet den 9. juni var det med bandede følelser vi skrev 
under, da vi ikke følte, at 15 punktsprogrammet fra OK-15 blev taget alvorligt og 
seriøst af vores modpart. 
 
At vi alligevel valgte at underskrive, skyldtes i høj grad, at der stadig var mulighed for 
fix og flextid, at der var krav om, at der lokalt skulle være en dialog og drøftelse af 
væsentlige områder i forbindelse med planlægningen af skoleåret samt at holde en 
dør åben for fortsatte forhandlinger om en aftale gældende for hele Tønder 
Kommune!! 
 
 
Forhåndsaftale 
 
Den 29. juni 2015 underskrev vi forhåndsaftale for personale i Tønder Kommunes 
skolevæsen omfattet af Lov 409. 
(Aftalen kan ses på kredsens hjemmeside) 
 
Udover nogle småjusteringer og sproglige rettelser var det nye i aftalen, at vi indgik 
en aftale om fast honorering af arbejdet efter kl. 17.00, både for ”alm. lærere” og de 
medarbejdere der er valgt til skolebestyrelsen. 
Aftalen betød, at alle fik en beskeden lønfremgang, hvis vi sammenlignede med de 
beløb, der var blevet udbetalt i skoleåret 2014/15. Der var samtidig enighed om, at 
omfanget af arbejde efter kl. 17.00 som udgangspunkt skulle have samme omfang 
fremadrettet! 
 
 
 
HS-valg 
 
Takket være stor opbakning bl.a. fra medlemmerne i Tønder Lærerkreds lykkedes det 
mig at blive valgt til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse i perioden fra 1. januar 
2016 til 31.12.2019. 
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Et historisk valg, da det er første gang i kredsens historie, at Tønder Lærerkreds er 
repræsenteret i Hovedstyrelsen. 
 
Fremtiden 
 
Jeg vil i min mundtlige beretning komme meget mere ind på dette emne. Men jeg vil 
godt her komme med et bud på nogle af de udfordringer jeg ser foran os! 
 

 Indførelsen af undervisningsplatforme og læringsmål 

 ”New Public Manegement” tankens forsatte styring efter måltal 

 Kommunernes økonomi 

 Regeringens indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag 

 Det brede forlig omkring folkeskolereformen  

 At folkeskolen ikke længere har ”monopol” på undervisning af børn og unge 

 De fortsatte problemer med rekruttering og fastholdelse af lærere i 
folkeskolen 

 Det alt for høje sygefravær 
 

Der vil altså også i fremtiden være udfordringer nok at tage fat på, både centralt 
og lokalt i foreningen! 
Derfor er det også glædeligt, at medlemsopbakningen og 
organisationsprocenten fortsat er utrolig høj. 

 
 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
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Organisation/møder/kurser 

 
Kredsen afholder ca. en gang om måneden fællesmøder med 
tillidsrepræsentanterne. Det overordnede formål er at styrke den gensidige 
orientering mellem kreds, TR og medlemmer. Kredsstyrelsen får på møderne et 
rigtig godt indtryk af, hvad der rører sig på skolerne, ligesom vi samtidig har 
mulighed at orientere og drøfte aktuelle tiltag og sager med 
tillidsrepræsentanterne. Dette gælder både lokale tiltag og sager fra DLF centralt.  
 
Det er så efterfølgende hensigten, at tillidsrepræsentanterne på møder i 
fagligklub sikrer sig, at medlemmerne har mulighed for at blive orienteret om og 
drøfte aktuelle fagpolitiske emner. Det er væsentligt, at de faglige klubber 
fungerer godt. Det er her TR får styrket sin funktion som medlemmernes 
talsmand over for skolens ledelse, og medlemmerne har ligeledes her mulighed 
for at få indflydelse på de aftaler, TR laver med skoleledelsen i MED udvalg og i 
forbindelse med arbejdsforholdene på skolen i øvrigt. Det er vigtigt, at der er stor 
tilslutning og opbakning til skolens faglige klub. Det er her tingene sker. Det er 
her, vi som lærergruppe kan være med til at påvirke arbejdsforholdene på vores 
arbejdsplads.  
 
Fællesmøderne er stadig meget præget af Folkeskolereformen og lærerarbejdet 
under lov 409 samt Tønder Kommunes manglende vilje til at lave en aftale med 
lærerne. Det er helt tydeligt, at reformen er underfinansieret, og at det er 
lærernes mulighed for at forberede undervisningen, der financierer den øgede 
mængde undervisning, eleverne har fået.  
Det har I år fyldt en del, at politikkerne i Tønder kommune oven i reformen har 
bestemt at der skal implementeres rullende skolestart og tidlig tysk undervisning.   
Opfølgning på efteråret faglige klubmøder, hvor 15 punktsprogrammet fra OK15 
var temaet, har også fyldt meget på møderne.  
Især er det problematisk, at ledelsen ikke vil sætte tid på opgaver og at 
arbejdstiden med den faste tilstedeværelse er for ufleksibel. 
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Møde/kursusudvalget. 

Årets lokale TR-kursus blev afviklet på Refugiet i Løgumkloster d. 1. – 3. februar 
2016. Et dejligt og godt kursussted med et lidt andet koncept, end vi normalt 
oplever på kursusstederne. 
 
Temaet var at sætte fokus på de værktøjer tillidsrepræsentanten har brug for i sit 
daglige virke. Vi havde emner som sygefraværsregler, voldsanmeldelser, 
psykologhjælp, ytringsfrihed og tjenestelige samtaler på programmet.  Jakob 
Munk Jensen fra DLF gennemgik særdeles kvalificeret reglerne for tjenestelige 
samtaler.  
På afslutningsdagen havde vi vores nyvalgte hovedstyrelsesmedlem Ulrik Nielsen 
til at fortælle hvad der rører sig i Hovedstyrelsen.  
 
Kursus forum syd, udvalget for kursusansvarlige i det forpligtende 
kredssamarbejde i kredsene 91, 92, 93, 95, 111 og 163, planlægger og 
gennemfører kurser for kredsstyrelsesmedlemmer samt for 
tillidsrepræsentanter, der har gennemgået den centrale TR uddannelse.  
I år blev der afholdte Kursus for erfarne Tillidsrepræsentanter, hvor TR’er som 
har en ”gammel” organisationsuddannelse kunne blive opdateret med de nye 
arbejdsmetoder og den ny viden Som TR-uddannelsen indeholder i dag.  
Der deltog 4 fra Tønder Lærerkreds. 
 

  
 

Henrik Jacobsen 
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Arbejdsmiljøudvalget 
 
Udvalget har siden sidste generalforsamling siddet i en underlig situation. Efter overgang 
til den nye arbejdstidsmodel er det pludselig gået op for kommunen, at AMR'erne faktisk 
udfører deres arbejde i arbejdstiden! Også den del som består i at tage til møde med 
Tønder Lærerkreds. Sådan noget kan jo så risikere at koste arbejdstid og måske 
vikardækning. Dette faldt så enkelte skoleledere for brystet og udfaldet blev, at man ikke 
længere ønskede, at DLF indkaldte AMR'er til møde på kredskontoret. Faktisk har 
kommunen pligt til at sørge for, at AMR årligt bliver tilbudt 2 dages opkvalificerende 
kurser. En opgave som DLF via kredsen gratis har ydet sit bidrag til i form af disse møder. 
Denne hårdknude ser nu ud til at være under løsning: i Fag-MED har problematikken 
været taget op og der er åbnet op for at skolernes AMR-repræsentant kan holde møder 
med AMR'erne fremover og invitere relevante resursepersoner med, såsom AM-
konsulenter eller fagforeningsfolk. 
Vi ser fra Tønder Lærerkreds frem til dette samarbejde og håber inden sommerferien at 
kunne genoptage vore møder.  
 
Samarbejdet mellem TR og AMR er i det forløbne år også blevet forsøgt udvidet. Der har 
været afholdt Faglig Klub-møder, hvor TR og AMR sammen har stået for indholdet. I 
husker nok evalueringen af 15-punktsprogrammet, som vi gennemgik i efteråret. Et tiltag 
som var landsdækkende og som gav værdifuld viden om, hvordan tingene opleves ude på 
lærerværelserne. 
En viden som kredsen og foreningen arbejder videre med og forsøger at finde 
hensigtsmæssige løsninger på. Arbejdsmiljøet er mange steder under voldsomt pres.  Det 
psykiske arbejdsmiljø har vores største bevågenhed, - vi er meget bekymrede for det 
stigende sygefravær, hvor langtidssygdom synes at tiltage i omfang.  
 
Der er blevet afhold møder med de andre kredse i Syd-og Sønderjylland, og sammen var 
vi med til en konference i december om psykisk arbejdsmiljø. 
 
Det videre arbejde med arbejdsmiljøet overgår pr. 1. april til en ny person, som jeg gerne 
her vil ønske held og lykke med opgaven! 
 

Vagn Lind 



14 
 

Pædagogisk udvalg 
 
I Kredsens Pædagogiske udvalg har vi i dette år set flere nye tiltag for at udleve målet for 
den nye skolereform: at få vores elever gjort så kloge, som de kan blive. Værktøjerne 
dertil er blandt andet Min Uddannelse, Visible Learning, rullende indskoling, 
aldersintegrerede klasser, tidlig tysk, linjeopdelte overbygningsskoler, linjefagsuddannelse 
af lærere og mange andre måder, hvorpå den danske folkeskole skulle blive bedre. Men 
gør den det? I det forpligtende kredssamarbejde i Syd er billedet det samme som hos os 
herude vestpå: en masse mennesker udenfor skolen har rigtig mange gode ideer til, 
hvordan vi kan gøre vores undervisning bedre. 
 
Heldigvis har man internt i Danmarks Lærerforening også bud på, indenfor hvilke rammer 
vi kan agere rent pædagogisk og den 11. og 12. februar deltog Kredsens pædagogiske 
udvalg i konferencen ”Folkeskoleloven og den professionelle lærers råderum” som det 
tidligere Skole- og Uddannelsespolitiske udvalg, der nu hedder Undervisningsudvalget 
afholdt. Her hørte vi blandt andre forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-
Christensen, formanden for den arbejdsgruppe, der udviklede Nye Fælles Mål i 2013. Som 
I måske læste i Folkeskolen den 15. februar, umiddelbart efter Andreas’ oplæg, så sagde 
han blandt andet, at formålet med en målstyret undervisning ikke var at lave individuel 
målsætning for hver enkelt elev for hver lektion. Det var i hans optik en misforståelse, hvis 
lærerne brugte målene sådan. Han sagde også, at det aldrig var tænkt sådan, at den 
professionelle lærer ikke skulle kunne følge et nyt spor, selvom målsætningen før timen, 
gik i en anden retning. Anders Bondos eksempel med en litteraturundervisning, hvor 
bogen ikke behøver at blive læst til ende, hvis målsætningen inden læsningen var en 
anden, kunne Andreas slet ikke genkende, og han pointerede igen og igen, at læreren er 
den professionelle, der tager højde for såvel faglige som dannelsesmål i sin daglige 
undervisning. Da spørgsmålet om Visible Learning sat i forhold til Fælles Mål blev stillet, 
påpegede forsknings- og udviklingschefen kraftigt, at Visible Learning skal ses som én 
undervisningsmetode blandt mange, og det aldrig var tænkt sådan, at de byggesten, som 
han betragter Fælles Mål som, skulle bruges udelukkende til én undervisningsmetode! 
Den professionelle lærers metodefrihed lever stadig og går forud for alt andet, forsikrede 
Andreas Rasch-Christensen os efter et yderst informativt foredrag med fadderen til Fælles 
Mål. Man kunne fristes til at kalde det modigt sådan at stille op foran størstedelen af 
landets kredses pædagogiske udvalg! 
 
Tidligere i dette skoleår så fire undersøgelser om skolereformen dagens lys. Fra Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, kom Skoleledelse i Folkeskolereformens 
Første År og Folkeskolereformen (en behandling af dataindsamling blandt elever) og fra 
KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) kom En 
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længere og mere varieret skoledag og Pædagogiske medarbejderes oplevelser og 
erfaringer i den nye folkeskole; i alt 437 sider! Vores dygtige folk i DLF har læst alle 
siderne igennem og en kort opsummering følger her: 
I den førstnævnte SFI-rapport giver det glæde at læse at: Næsten alle skoleledere har høj 
tillid til, at lærerne gør deres bedste. Det konkluderes også, at Der er sket et signifikant 
fald fra 2011 og 2013 til 2015 i skoleledernes udøvelse af generel pædagogisk ledelse og 
at Andelen af skoleledere som melder at mangel på kvalificerede lærer hæmmer 
undervisningen, er steget med 164 pct. fra 2013 til 2015. 
I den sidstnævnte statusrapport fra KORA meldes der om tilbagegang fra 2014 til 2015 på 
samtlige af parametrene 1. Ro og klasseledelse, 2. Fokus på faglighed, 3. Variation i 
undervisningen, 4. Brug af it, 5. Brug af Fælles Mål, 6. Brug af nationale tests og årsplaner, 
7. Feedback til eleverne, 8. Brug af læringsmål, 9. Undervisningsdifferentiering samt 10. 
Pæd. Inddragelse. Kun i forhold til at få mere bevægelse ind i skoledagen ses der i 
undersøgelsen en fremgang. 
Alt i alt en bunke rapporter, der blot bekræfter alt det, som vi jo nok havde på 
fornemmelsen.  
 
I forhold til inklusion er der ikke meget at sige. I JydskeVestkysten kunne vi i henover julen 
læse, at Tønders Børn- og Skoleforvaltning stadig mener, at de har klædt os alle på til den 
opgave med det kursus, vi havde i begyndelsen af skoleåret 2011/12. Det er vi så nogle, 
der ikke er helt enige i. Personligt ser jeg frem til, at muligheden for at omlægge 
lektiecafé/understøttende undervisning til to-lærertimer, kan være en begyndelse til 
noget konstruktivt i forhold til de inklusionsproblematikker, vi står med i det daglige. Alle 
undersøgelser peger nemlig på, at det netop er dét at være to i undervisningen, der kan 
rykke noget. Vel at mærke, hvis de to lærere/pædagoger får reel mulighed for at 
planlægge, udføre, evaluere og videreudvikle undervisningen sammen. Vi må håbe på, at 
vi ikke skal kæmpe alt for hårdt for, at det kommer til at ske ude på de enkelte skoler. 
 
 

 Irene Nim Hansen 
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Fraktion 4 (Efterløns- og pensionistgruppen)  
 

Vi har i løbet af året afholdt 6 møder/udflugter. Udflugterne er endagsture, og foregår 

oftest forår/sommer. Møderne afholdes for det meste på kredskontoret fra kl 10 – til ca. 

kl 12. 

Vi startede det nye år med et foredrag af sognepræst Johannes Gjesing fra Gram. Det var 

en meget munter formiddag, fyldt med mange små anekdoter, og godt for 

lattermusklerne. 

I marts fortalte Leif Thomsen fra Fjelstrup meget gribende om det dramatiske Lancaster 

flystyrt ved Fjelstrup i 1944. 

Årets første udflugt gik i egne biler til Renbæk Statsfængsel, hvor vi skulle se den nye 

kirke. Her fortalte Per Bentzon om kirkens start fra de første tanker og ideer til 

indvielsen. Efter en rundvisning af kirken blev der serveret kaffe, og der kunne stilles 

spørgsmål. 

I september tog vi med bus til Flensborg, hvor vi skulle på tur i ”rom og sukkerrutens 

fodspor.” Vi startede i Schiffahrtsmuseet, hvor vi hørte om den handel, der havde 

foregået med De vestindiske Øer, og hvor skibene bl.a. havde hentet rom og sukker. 

Derefter var vi på byrundtur og se nogle af de gamle købmandsgårde, og sluttede med 

frokost i den hyggelige Gnomenkeller. 

I oktober mødtes vi på kredskontoret, hvor Brita Bargfeldt fortalte meget spændende om 

Tønder i 50’erne. Bagefter havde vi idémøde, hvor der var mulighed for at komme med 

idéer til næste sæsons program. Vi sluttede med sild, snaps og hyggeligt samvær. 

Årets sidste arrangement var julefrokosten. Vi mødtes ved det nye besøgscenter på 

Toosbuy Torv i Bredebro. Vi var de første besøgende, så det var helt specielt at komme 

ind. Vi startede at se en film om Ecco – efterfulgt af et foredrag, hvorefter vi selv kunne 

gå rundt og studere de mange forskellige ting. Dagen sluttede med en lækker julebuffet 

på Ecco Centeret i Tønder. 
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Vores program ligger i en mere udførlig udgave på kredsens hjemmeside under fraktion 

4. Her kommer også næste års program til at ligge, og her kan man også tilmelde sig 

arrangementerne. 

Fraktion 4 i Tønder er en del af ”Pensionistforum Syd”. To fra udvalget sidder med i dette 

forum (Jane og Hanna). Her afholdes 2 – 3 møder årligt samt deltagelse i årsmødet. 

Fraktion 4’s formål: Lave mangeartede arrangementer til oplysning og hyggeligt samvær 

for vores medlemmer samt være med i ”Pensionistforum Syd ” og høre, hvad der sker i 

folkeskolen. 

Vi glæder os til at se kommende pensionister/ægtefæller – VELKOMMEN 

 

Hilsen 

Jane Thude – Kirsten Brøchner Jensen 

Inge-Lise Popp Stuckert – Hanna Holmgaard – Lis Mølgaard 

 
FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF YDELSER 
 
Der foreslås 
  

 4469 frikøbstimer til kredsstyrelsen 
 

 Funktionstillæg: 
Formand: et reguleret tillæg på 4500 kr/md. Næstformand: et reguleret 
tillæg på 2500 kr/md. Kasserer: et reguleret tillæg på 1000 kr/md  
Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer: et reguleret tillæg på 500 kr/md (alle 
2000 priser)  
 

 Rengøring 8 timer pr måned 
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KONTINGENT 
 
Kredsstyrelsen besluttede på mødet den 09.02.16 at indstille følgende kontingentsatser 
til endelig beslutning på generalforsamlingen tirsdag, den 8. marts 2014. 
 
 
Alm. medlemmer 
Fraktion 1-2  207 kr  
 
Pensionerede medl. 
Fraktion 4    95 kr   
 
Særlige medlemmer 
Fraktion 6    98 kr  
  
(Uændret) 
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SÆRLIG FOND  
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21 
 

TØNDER LÆRERKREDS 
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                                Budget 2015                            Regnskab 2015                Budget 2016 

 
   
Kredskontingent 1245582 1246329 1245000 

Akut 244000 243112 235000 

Renter 2000 8241 4000 

Øvrige indtægter 6000 6000 6000 

Indtægter i alt 1497582 1503682 1490000 
Lønsumsafgift,  20000 20600 25000 

Porto 200 297 500 

Gebyr (check mm) 0 0 500 

gebyr kontingenttræk 4000 2904 6700 

Abonnementer 6300 5022 3000 

EDB-udgifter 2500 14831 5000 

Fotokopi-udgifter 34000 32453 35000 

Telefon 11000 10919 11000 

Kontorartikler 1000 453 2000 

Revision 16500 15625 14500 

Forsikringer 7000 7595 8000 

Nyanskaffelser 15000 48507 15000 

andre udgifter 1000 0 1000 

Administration i alt 118500 159206 127200 
Husleje incl lys og varme 77000 72544 77000 

Rengøring/vedlighold 8000 8782 10000 

Lokaleomkostn. i alt 85000 81326 87000 
Frikøb 950000 846883 900000 

Funktionstillæg 117000 106878 141000 

Skattefri rejsegodtg. 3000 3250 3000 

Kørsel 30000 23412 25000 

Omkostn. styrelse i alt 1100000 980423 1069000 
rejsegodtg./gaver 14000 8599 10000 

Kørsel 20000 27587 27000 

Frikøb TR 40000 48828 50000 

Omkostninger til TR i alt 74000 85014 87000 
TR-kursus 50000 49989 43000 

KS-kursus 0 0 5000 

Generalforsamling 20000 15907 25000 

Kongres 5000 3202 5000 

Medlemsakt/fgl lub/fr 4 16000 13437 15000 

øvrige møder/kurser  20000 17066 25000 

Kurser/møder i alt 111000 99601 118000 

Omkostninger i alt 1488500 1405570 1488200 

Over/underskud 9082 98112 1800 
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Valg til kredsstyrelsen 
 
Ulrik Nielsen 
 
Da jeg stadig har mod på jobbet som kredsformand, har jeg valgt at 
genopstille for en periode mere. 
Dette fordi jeg stadig finder arbejdet utroligt spændende – men også 
fordi jeg stadig mener at kunne byde ind med konstruktive løsninger 
til gavn for medlemmerne af Tønder Lærerkreds, samt udviklingen af 
kommunens skolevæsen. 

Dette ud fra devisen – har lærerne gode løn- og arbejdsforhold vil det uvægerligt 
medføre en god og gedigen undervisning i folkeskolen! 
Jeg skal gøre mit til – hvis jeg bliver genvalgt – at leve op til denne. 
Jeg håber derfor på generalforsamlingens opbakning og ser frem til et godt samarbejde 
de næste 2 år. 
 

 
Trine Aaløkke Olesen 
 
Kredskasserer 
 
Er villig til en periode mere med administrative opgaver (økonomi, 
medlemsadministration, møder, kurser mm) samt deltage i den 
fagforeningspolitiske debat og den lokale strategiudvikling. 
 

 

Henrik Jakobsen 
Jeg genopstiller til posten som næstformand i kredsstyrelsen og som 
kongresdelegeret. Det har været min første periode i kredsarbejdet som 
kredsstyrelsesmedlem og har været et meget spændende og givende 
arbejde. Jeg har i de 2 år som rådgiver i kredsen lært utroligt meget og 
håber at kunne anvende den viden i den næste periode også. 
I kredsarbejdet vil jeg arbejde for, at vi får skabt så gode rammer som 
muligt i vores daglige arbejde. 

Jeg har oplevet, at mange lærere de sidste år gradvist har mistet overskud og 
engagement i arbejdet bl.a. grundet stort arbejdspres og topstyring af arbejdet.  
En forudsætning for Den Gode Skole er, at lærere har overskud og engagement. Derfor 
skal vi have overbevist vores arbejdsgivere om, at den vigtigste ressource i skolen er 
lærerne og den bedste undervisning sker, når lærerne trives. 
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Kristian Kyndi Laursen 

TR på Skærbæk Distriktsskole 

Jeg hedder Kristian Kyndi Laursen og har været lærer siden 1999. I langt 
hovedparten af mit lærerliv har jeg været ansat i først Skærbæk 
Kommune, siden Tønder Kommune. 

Jeg har siden 2012 været Distriktstillidsrepræsentant på Skærbæk 
Distriktsskole og har i den egenskab i et vist omfang deltaget i kredsstyrelsens arbejde, og 
jeg har mod på mere, og derfor stiller jeg op til kredsstyrelsen. 

Jeg finder det faglige arbejde både interessant og vigtigt, og jeg vil yde en engageret 
indsats efter bedste evne og formåen. 

DLF har mange vigtige opgaver, og i disse år forekommer det mig, at noget af det 
vigtigste er, at vi får skabt optimale arbejdsforhold for os som lærere. Derfor vil jeg 
arbejde for, at vi får skabt så meget fleksibilitet som muligt i forhold til hvor og hvornår, 
vi udfører vores arbejde. Jeg vil arbejde for, at der i Tønder Kommune bliver bedre 
balance mellem de ressourcer skolerne tildeles og de opgaver, de forventes at løse. Jeg 
vil arbejde for, at de forandringer, der åbenbart skal finde sted på skolerne, skal ske i et 
tempo, som vi kan følge med i. 

Og så vil jeg naturligvis bidrage til, at DLF kan løse alle de andre opgaver, organisationen 
har. Fx at bistå det enkelte medlem, hvis han/hun kommer i problemer i forhold til 
arbejdet, eller hvis han/hun gerne vil have kontrolleret sin lønseddel.   

Slutteligt et par ord om noget, der har min særlige interesse, nemlig DLF's pr-strategi. 
Uden at redegøre for algoritmen så tror jeg, at det er vigtigt for at opnå ændringer i 
folkeskolereform og L 409, at DLF bidrager til, at den danske lærerstand får et positivt 
image. Det forekommer at være en til tider vanskelig opgave, men det betyder jo ikke, at 
man ikke skal forsøge at løse den.        
 
 
 

 



27 
 

Irene Nim Hansen 
 

Efter to spændende og lærerige år, er jeg blevet mere og mere 
overbevist om, at det var det rigtige, jeg gjorde i 2014, og derfor vælger 
jeg at genopstille som medlem af Tønder Lærerkreds. Dengang stillede 
jeg op med en forhåbning om at kunne være med til at bidrage med 
noget nyt i Kredsen. Om det er sket, vil jeg lade være op til jer at 
vurdere. 

 
Jeg vil i hvert fald rigtig gerne fortsætte mit arbejde og blive ved med at stille spørgsmål 
til det, som måske umiddelbart virker indlysende. Ikke kun i Kreds-regi, men også i 
forhold til de mange tiltag, der kommer fra forskellige sider i vores lærer-hverdag. Det er 
en daglig kamp for mange medlemmer at få arbejdstiden til at slå til over for de mange 
opgaver, der jævnligt ”flyver ind på vores skrivebord”. I den forbindelse ser jeg det som 
et stort skridt, at forvaltningen nu besøger alle filialer i Tønder Kommune; noget vi ikke er 
vant til. 
Besøgene er kommet i stand efter en jul med artikler i JydskeVestkysten, hvor avisens 
undersøgelse, som forvaltningen i øvrigt selv distribuerede videre til os, viste det, alle os i 
skoleverden godt ved: vi er pressede! Og skolereformen er presset! 
 
Jeg vælger at tro på, at der kommer noget godt ud af møderne, og at forvaltningens 
kommunikation med Kredsen ikke fremover kommer til at foregå gennem medierne. Det 
var decideret betryggende at læse, at vores kommunalchef understregede vores ret til 
ytre os uden risiko for fyringer. En invitation, som jeg kan se potentiale i.  
 
Hvis jeg bliver valgt til endnu en periode, vil jeg fortsat arbejde for at få den pædagogiske 
debat tilbage på skolerne. Hvornår har I f.eks.sidst haft en reel mulighed for en drøftelse 
af alle de tiltag, der træffes hen over hovedet på os? Selvom Pædagogisk Råds møder er 
afskaffet mange steder, og ledelsesretten nu er helt og aldeles hos lederne, så mener jeg 
ikke, at vi stiltiende skal finde os i, at vi ikke længere inddrages i pædagogiske 
beslutninger. Vi er stærkest sammen, og hvis vi bliver ved med at spørge hvorfor, så 
bliver nogen til sidst nødt til at komme med velbegrundede svar. 
 
Jeg håber, at I vil stemme på mig, så jeg kan fortsætte mit arbejde for jer. 
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Hanna Storgaard Oksen 

 
Jeg hedder Hanna Storgaard Oksen og ansat som lærer ved 
Bredebro Filialskole. 
Jeg har været tillidsmand i en del år og vil nu gerne bidrage med 
mine erfaringer og kompetencer i kredsarbejdet.  
Gennem mit tillidsmandshverv, samt min nysgerrighed, føler jeg 
mig godt rustet til at stille op til valg som repræsentant i Kredsen.  
Jeg er af natur – åben, nysgerrig og tør stille spørgsmål! 

Jeg finder det bl.a. vigtigt: 
- at vi arbejder for bedre arbejdsvilkår for lærerne 

- at vi får belyst, at arbejdsvilkårene skal ændres, for at Tønder Kommunes 

Folkeskoler bliver attraktive arbejdspladser 

- at arbejde for tillid frem for kontrol. 

SÅ kort og godt – stem på mig   
 

EKSTERN REPRÆSENTATION 
 
Forpligtende kredssamarbejde: 
 
Kongresdelegerede: Ulrik Nielsen, Henrik Jakobsen 
Arbejdsmiljø:  Vagn Lind  
Pædagogik:  Irene Nim Hansen 
Kursus:  Henrik Jakobsen 
Pensionistforum Syd: Hanna Holmgaard,  Jane Thude 
 
Tønder Kommune: 
 
Hoved MED-udvalg (HMU): Ulrik Nielsen 
  Suppleant: Henrik Jakobsen 
 
Koordinerende MED: Ulrik Nielsen 
  Henrik Jakobsen 
 
FagMED Skoler og Dagtilbud: Ulrik Nielsen 
(Børn og Skole Forvaltningen) Henrik Jakobsen 
 


