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     8. august 2016 

Til medlemmer af Tønder Lærerkreds. 

 

Som I tidligere er blevet orienteret om, blev vores formand Ulrik Nielsen alvorligt syg 14 dage før 

ferien. Heldigvis fik de på sygehuset i Odense Ulrik stabiliseret, så vi kunne gå på ferie med en tro på, 

at sygdommen ikke længere var livstruende. 

Status lige nu er, at Ulrik stadig er i Odense.  

Som følge af det bakterieangreb Ulrik blev udsat, har man i løbet at ferien amputeret hans fingre på 

højre hånd og i første omgang tæerne på begge fødder. Det viste sig desværre ikke at være nok, så 

efterfølgende er benene blevet amputeret 15 cm under knæene. Ulrik nyrer fungerer ikke endnu, så 

han er i dialyse hver anden dag. 

Lægerne har en tro på, at nyrerne nok skal komme til at fungere, og at Ulrik kan få proteser til 

benene, så han kan komme omkring igen. 

Onsdag i sidste uge besøgte Trine Åløkke og jeg fra kontoret Ulrik. Det var dejligt at se ham ved godt 

mod og med en tro på, at han hurtigst muligt vil vende tilbage til arbejdet på Kredsen. 

Som Ulrik sagde til afsked, vil han følge nøje med i, fra sidelinjen, hvad der sker på kontoret og hos 

DLF, til han kan vende tilbage. 

På kredskontoret vil vi under Ulriks sygdom dække arbejdet ved, at jeg bliver fuld frikøbt fra mit 

arbejde på Toftlund Skole. 

Det betyder, at vi fortsat kan holde kontoret åben, som før Ulriks sygdom. Jeg har selvfølgelig ikke 

endnu opbygget den store viden, som Ulrik er i besiddelse af, men jeg får en særdeles god 

opbakning fra vores hovedkontor i København. Så jeg håber på forståelse for, at jeg somme tider må 

rådføre mig hos DLF, inden jeg kan give jer et endeligt svar. 

I Kredsstyrelsen er jeg blevet konstitueret som formand, og Kristian Kyndi Lauersen fra Skærbæk 

Skole træder som suppleant ind i styrelsen, indtil Ulrik er tilbage. 

 

Skoleåret 16/17 

I slutningen af denne uge (uge 32) kommer Lisbeth Hoff og Erik S. Kristensen fra forvaltningen, rundt 

på distriktsskolerne og samler op på, hvordan det er gået med forårets planlægning og initiativerne 

fra 15 punktsprogrammet fra OK15. 

Baggrunden for møderne er, at det som en del af OK15 blev aftalt, at KL og DLF skal evaluere, 

hvordan de 15 punkter er blevet implementeret på skolerne. 
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Når det desværre skal gå så hurtigt, er det fordi kommunerne skal afrapportere til KL inden den 26. 

august. 

Deltagerne til møderne er jeres TR’er, AMR’er og skoleledelse.  

Selv om det er en kort tidsfrist, håber jeg, at I vil være behjælpelige med at klæde jeres TR og AMR 

på til mødet, så vi kan få så dækkende en evaluering som muligt. Der fra forvaltningens side 

udarbejdet en spørgeguide til møderækken, som skoleledelsen skulle have udleveret til jeres 

repræsentanter. 

Fredag d. 19. august er vi som kreds blevet inviteret til møde på forvaltningen, for at blive orienteret 

om resultatet af møderækken. Og vi vil den forbindelse selvfølgelig også fra kredsens side lave en 

evaluering med alle TR’ere. 

Som en del af denne evaluering vil vi i lighed de med forrige år indsamle alle jeres opgaveoversigter 

og gennemgå dem, for at se om de giver plads til, at man kan leve op til intentionerne i skoleloven 

og tilkendegivelserne i 15 punktsprogrammet. 

I lighed med tidligere år vil vi, i forbindelse med kampagnen ”Løntjek” i ugerne 44, 45 og 46, tilbyde 

at indsamle jeres lønsedler og kontrollere, om du får udbetalt den rigtige løn.  

 

På kredsstyrelsens vegne 

Henrik Jakobsen 

Konstitueret formand 


