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     oktober 2016 

Til medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 

Vores Kredsformand Ulrik Nielsen er endelig kommet hjem fra sygehuset. Stor tillykke med det.  
Ulrik er ved godt mod og ser frem til at kunne genoptage arbejde, når han er så langt i sin 
genoptræning, at det kan lade sig gøre.  

Vi har på medlemmernes vegne afleveret en buket blomster til ham, hvor vi ønsker ham velkommen 
hjem og held og lykke med det hårde genoptræningsarbejde, der ligger foran ham. 

Løntjek 

Som nævnt i nyhedsbrevet i august er der løntjek i ugerne 44, 45 og 46.  
Løntjekket er en del af landsdækkende kampagne, som fagforeningerne kører under temaet ”Er du 
OK?”. 
”Er du OK?”- kampagnen har til formål at udbrede kendskabet og viden om forholdet mellem 
overenskomster, fagforeninger og lønmodtagerrettigheder. 
Dlf deltager i kampagnen, og vi vil i Tønder Lærerkreds også gerne hjælpe jer med at kontrollere 
jeres lønseddel. TR’erne har på kredskontoret modtaget et minikursus for at blive klædt på til 
opgaven. Men på kredskontoret står vi også bi.  
Så aflever din lønseddel til din tillidsmand, eller aflever den på kredskontoret, så skal vi kontrollere, 
at du får den rigtige løn. 
Heldigvis finder vi i Tønder Kommune ikke så mange fejl på lønsedlerne, som man gør i visse andre 
kommuner, men man kan jo aldrig vide. 

Lønstigninger 

I forbindelse med overenskomsten i 2015 blev der aftalt nogle lønstigninger. En af lønstigningerne 
var 1. april 2016, hvor alle (næsten) steg et løntrin.  
Derudover er der nogle små procentstigninger. Den første udmøntes her pr. 1. oktober 2016, hvor 
lønnen stiger med ca. 1 %. Den næste er 1. jan 2017, hvor den stiger med ca. 1,2 %. Så til dem, der er 
forudlønnet, kan der blive til en god flaske rødvin i efterårsferien. 

 

Pulje til implementering af skolereform 

Som det har været omtalt i medier har regeringen afsat en pulje på ca. 600 mil. til implementering af 
skolereformen.  
Se bl.a. http://www.folkeskolen.dk/592908/reform-tilskud-er-gaaet-til-implementering-og-drift 
Tønder kommune har fået tildelt godt 15 millioner af denne pulje. Den pulje bliver gradvist udfaset i 
2017 og forsvinder helt i 2018. 
”Heldigvis” skal vi ikke igennem en sparerunde, for kommunen har aldrig tildelt pengene til 
folkeskoleområdet!!!!  
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Men sikke en forbedring vi kunne have skabt for vores kollegers arbejdsmiljø, hvis Tønder 
Kommune havde brugt pengene efter hensigten!!! 
Vi kunne måske have undgået den procentvise besparelse på skoleområdet, som vi de sidste år har 
været udsat for og også bliver næste år. 

 
 Spørgeskema til medlemmer om arbejdstidspapiret fra OK15  

Som nævnt i sidste nyhedsbrev fra august, var forvaltningen rundt på skolerne lige efter 
sommerferien og evaluere, hvordan skolerne har inddraget punkterne fra 15 punktsprogrammet i 
skolernes planlægning af nuværende skoleår.  
I den forbindelse finder kredsstyrelsen det relevant også at høre, hvordan medlemmernes oplever 
inddragelsen. Der vil derfor i den kommende tid blive udarbejdet et spørgeskema, som vi håber, at 
rigtig mange vil svarer på.  
Spørgeskemaet består af 8 spørgsmål og link til spørgeskemaet vil blive udsendt via jeres tillidsmand. 

 

Opgaveoversigter  

Jeres opgaveoversigter for skoleåret 2016/17 er nu gennemgået og tallene tastet ind i kredsens 
regneark. Igen i år er oversigterne meget forskellige distrikterne imellem, og det er vores 
fornemmelse, at skolelederne i dén grad har udnyttet den mulighed, de har fået i forsøgsordning 
2016/17 for selv at bestemme indhold og udformning af oversigterne. Om de så lever op til den 
forventede effekt: større gennemsigtighed, er vi meget usikre på.  

Punktet ”Opgaver”, er det sted, hvor opgaveoversigterne er mest svære at gennemskue. På nogle 
skoler fremgår rigtig mange opgaver; ja kurser er sågar påført med dato, hvorimod andre skoler ikke 
engang påfører klasselærer-opgaven. Vi ønsker os stadig, at der fastsættes et timeantal på 
opgaveroversigterne, men så længe det ikke sker, så er det vigtigt, at I bruger den obligatoriske 
opgaveoversigtsamtale med jeres leder, til at få synliggjort, hvor megen tid jeres skoleleder 
forventer, at I bruger på den pågældende opgave. 

I forhold til den årsopgørelse, som I alle burde have fået nu, så er det også rigtig vigtigt, at I går til 
jeres skoleleder, hvis I ikke er enige i eller ikke forstår, hvordan de timetal, der fremgår, er opstået. 
Vi ved godt, at det kan være svært at nå i en travl dagligdag, og at sidste år er længe siden, men vi 
bliver altså nødt til at holde vores ledere op på, at de skal lave en forstålig og gennemskuelig 
årsopgørelse, som passer med de faktiske undervisningstimetal. Vi har set en del tilfælde, hvor tallet 
under Ved løndannelse ikke er det samme som det tal, der står ud for Samlet UV-tid på jeres 
opgaveoversigt. Og det burde det!  

Kongres16 

Tirsdag den 13. og onsdag den 14. september deltog Henrik og Irene på Danmarks Lærerforenings 
Kongres i Tivolis Kongrescenter i København. Inden der blev taget hul på den egentlige dagsordenen 
opfordrede formand Anders Bondo kongressen til at synge ekstra højt til ære for 
hovedstyrelsesmedlem Erik Cloyd Epsen, der døde i foråret. Han nævnte også, at vores egen kreds’ 
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formand manglede i rækken af hovedstyrelsesmedlemmer og refererede fra den mail Ulrik havde 
sendt til hovedstyrelsen aftenen inden kongressen. Efter foreningens smukke sang, holdt Anders en 
tale, hvor et af budskaberne var, at foreningen skal komme med et alternativ til konkurrencestaten. 

De store emner på dagsordenen var:  

• Hvad skal vi med skolen? 
• Medlemmernes arbejdsliv 
• Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund 

Hvad skal vi med skolen? var et punkt, hvor hovedstyrelsen lagde op til, at vi, på samme måde som vi 
tidligere har formuleret et professionsideal, formulerer et skoleideal, hvilket under kongressen blev 
vedtaget og lavet om til folkeskoleideal. Vi fik inspiration til punktet af Alexander von Ottingen, 
prorektor for UCSyd. Punktet Medlemmernes arbejdsliv var en opvarmning til OK18, hvor det hørtes 
fra talerstolen, at der skal noget mere hjem ved næste overenskomst, og at nogle medlemmers frygt 
angående den manglende binding i bilag 4, de fleste steder var berettiget. Ord som den involverende 
fagforening, arbejdsgivernes ansvar og succesen for de lokale aftaler, der er indgået rundt omkring i 
landet, kom tillige op under dette punkt. Kongressens højeste og varmeste bifald modtog Rikke 
Jørgensen, der havde vendt argumentationen mod alle de test, en almindelig elev i folkeskolen i dag 
skal igennem, helt om på hovedet. Hun tog udgangspunkt i, hvad det gør ved et barn at blive udsat 
for en national test, der igen og igen viser barnet sin egen uformåenhed. Anders var helt med på, at 
det er den argumentation, vi skal have på banen. Hvad det gør ved vores elever; eller rettere, hvad vi 
har lært under vores uddannelse, og der tillige er evidens for, at det gør ved eleverne. 

Under punktet Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund havde kongressen besøg af Majbrit 
Berlau, formand for Danmarks Socialrådgivere, der blandt andet argumenterede for, at FTF bør gå 
ind i et samarbejde med LO. Ligesom mange andre på kongressen ytrede hun også ønske om, at New 
Pupilc Mangement -tanken og -styreformen skulle ud af vores arbejdsliv, for det ødelægger og 
bureaukratiserer kun.  

Alt i alt var det en spændende kongres. 

Guide til modtagelse af flygtningebørn 

Guiden hedder Flygtningebørn i Folkeskolen. 
DLF og Dansk flygtningehjælp har indgået et samarbejde om denne guide, som er udarbejdet i juni 
16. 
Det er en letlæselig guide på 38 sider. Guiden beskriver ”om at være flygtning” og kommer med 
forslag til indsatser i undervisningen. Desuden er der små cases mm.  
Guiden er udgivet i forbindelse med modtagelsen af mange flygtningebørn i Danmark, men kan også 
anvendes som læsestof til andre elever i folkeskolen. 
Guiden er for alle ansatte i folkeskolen – ikke kun for ansatte i modtageklasser. Specielt efter det 
nye tiltag, hvor ikke dansktalende elever kan starte fra dag 1 i den almindelige undervisning. 

Guiden kan ses på dette link: 
https://flygtning.dk/media/2534257/flygtningeboern-i-folkeskolen_web.pdf 
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Ferie 

Efterårsferien er i Tønder Kommune en ferieuge. Så har du ikke optjent ret til ferie, har du mulighed 
for at få dagpenge i ferieperioden! Du skal blot melde dig ledig senest på første feriedag.  Har du 
optjent delvis ferie, foregår det på samme måde. Du melder dig ledig, når du har brugt de optjente 
feriedage!  Se DLF/A’s hjemmeside! 

På Kredskontoret holder vi lukket i uge 42, men kan som vanligt kontaktes pr. mail 095@dlf.org, 
hvorefter vi vil kontakte dig. 

 

På kredsstyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen 
Konstitueret formand 
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