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              december 2016 

Til medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 
Et kalenderår udrinder og så er det gerne tid til at gøre status. Vi har på kredsen haft et turbulent 
halvt år. Jeg vil gerne takke for den velvillighed og tålmodighed, der har været vist overfor mig og os 
på kredskontoret i Ulriks fravær. 
Jeg skal hilse fra Ulrik Nielsen. Vi havde den store glæde, at han kunne deltage i vores julefrokost på 
kredsen. 
Ulrik håber på efter ferien så småt at kunne starte op på kontoret, men er stadig generet af, at han 3 
gange om ugen skal i dialyse i Sønderborg. 
 
Løntjek 
Som nævnt i sidste nyhedsbrevet var der løntjek i ugerne 44, 45 og 46.  

Som en del af løntjekket har jeg været ude på flere skoler til Faglig Klub-møder og her gennemgået, 
hvordan en lønseddel er skruet sammen. Jeg håber, det har givet en større forståelse af 
sammensætningen af jeres lønseddel. 
 
Vi har også gennemgået mange lønsedler, både her på kredskontoret og hos jeres lokale TR.  
Heldigvis har vi ikke fundet de store fejl, men det er alligevel vigtigt, at der er fokus på det er den 
rigtige løn, der bliver udbetalt. 
 
1. jan. 2017 er der en lille lønstigning igen på 1,2 %. Det betyder, at den reguleringsfaktor som jeg 
omtalte på de Faglige Klub-møder bliver forhøjet med 1,2 % 
 
Evaluering af forsøgsordning i Tønder Kommune. 

I marts 2016 besluttede Kommunalbestyrtelsen, at der i Tønder Kommune i skoleåret 2016/17 skulle 
være en forsøgsordning i forbindelse med lærernes arbejdstid. Det blev udmøntet i, at skolelederen 
kan træffe beslutning om, at lærerne i op til 200 timer om året kan forberede sig andre steder end 
på skolen, og at der skal være større gennemsigtighed i opgaveoversigterne. 
Der er i rammerne for forsøgsordningen beskrevet nogle forventede effekter af ordningen, så som: 
Større arbejdsglæde, oplevelse af tillid til den enkelte, bedre psykisk arbejdsmiljø og mindre 
sygefravær. 
 
Det er store forventninger til en forsøgsordning, som indtil nu kun har kørt i et halvt år, og hvor det 
på nogle skoler kan være svært at se, hvor meget forsøg, der er etableret. 
Ikke desto mindre skal effekterne af ordningen vurderes nu, så, der kan træffes beslutning om, hvad 
der skal ske næste skoleår. 
 
Som et led i vurderingen kommer forvaltningen rundt på alle filialer i løbet af januar og drøfter 
udbyttet med lederne, TR’er og AMR’er.  
 
TR’er på filialerne har ligeledes sat en proces i gang, hvor TR’erne forsøger at komme i kontakt med 
så mange medlemmer som muligt for at få jeres tilbagemeldinger på, hvordan I oplever 
forsøgsordningen. 
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Forsøgsordningen kan i sin helhed ses på: 
http://support.toender.dk/dagsorden/Dagsordener/Kommunalbestyrelsen%20Åbent/31-03-
2016/Bilag/Punkt_23_Bilag_2_Udkast_til_ramme_for_forsoegsordning.pdf 
 
OK18 

Selvom det ikke er så længe siden vi her stemt ja OK15 og især punkterne fra bilag 4 ikke sidder på 
rygraden hos vores arbejdsgivere, skal vi alligevel til at se frem mod overenskomsten i 2018.  
Til kongressen i oktober skal DLF’s kravopstilling til overenskomsten vedtages. Det betyder, at der i 
løbet af foråret 17 kommer en proces, hvor vi som kreds skal indsamle forslag til OK18. 
Vi tager i kredsen fat på arbejdet på vores lokale TR-kursus i slutningen af januar.  
 
Arbejdsmiljø. (Hanna Oksen) 

DLF har fokus på arbejdsmiljøet og er i gang med at søsætte nye spændende og udviklende tiltag.  
DLF har netop lanceret Danmarks Lærerforenings Arbejdsmiljøstrategi. 
Strategien skal bidrage til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Strategien vil blive 
udmøntet i et inspirationskatalog med forslag til lokale initiativer. 
Strategien er udformet i: 
De fem pejlemærker for DLFs arbejdsmiljøstrategi 
De fem pejlemærker er ligeværdige. 
 
DLF vil have fokus på: 

• forebyggelse og tidlig indsats 
• at fremme arbejdsglæde og trivsel 
• det bæredygtige arbejdsliv og holdbare løsninger 
• arbejdsmiljøintegrering og helhedsperspektiv 
• kontinuitet, systematik og koordinering  

 
Pejlemærkerne uddybes ikke her, men efter arbejdsmiljøkongressen i januar vil der komme 
yderligere information.  
 
I september udgav DLF ligeledes et materiale TILBAGE EFTER STRESS, som både er godt læsestof for 
stressramte samt dem omkring dem. Materialet har mange gode råd samt faktabokse med brugbar 
information til os alle.  
Find den på:  http://www.dlf.org/media/9234172/pjece-tilbage-efter-stress.pdf 
 
Kursus i Forpligtende kredssamarbejde. (Irene Nim Hansen) 

Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, og Alexander von Oettingen, 
prorektor for UCSyd, var foredragsholdere i Haderslev den 10. november, hvor kredsstyrelser fra 
Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Sydslesvig og Tønder hvert andet år mødes til en 
kursusdag i det Forpligtende Kredssamarbejde. 
 
I år var foreningens “to ben” meget tydeligt repræsenteret af de to herrer ovenfor. Henning 
henholdsvis provokerede og berigede os i to timer med diverse undersøgelser og diagrammer om 
blandt andet Danmarks Lærerforenings udfordringer i forhold til konkurrencestaten, Rigets tilstand, 
de unges engagement og solidaritet. Han berørte mange andre emner, og under hele foredraget 
skiftevis krummede tæer, grinte og blev vi vrede over vores magthaveres udlægning af Danmarks 
økonomiske position i verden. Han sluttede af med at opfordre os til at kræve mere i løn ved OK18, 
for det var der penge til i kassen. Med os i Haderslev sad også formanden for DLF’s 
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overenskomstudvalg, Gordon Ørskov Madsen, og mon ikke han tog den opfordring med sig tilbage til 
sit udvalg? Det var et berigende og belærende oplæg Henning kom med, mens sneen dalede ned og 
lagde sig på gaderne i Haderslev. 
 
Efter frokost var det så Alexanders tur til at få os til at grine, krumme tæer og blive kloge. Han 
optrådte på kongressen tidligere på året, og dagens mission var at få os oplyst om, hvilke 
udfordringer vi står overfor, hvad dannelse egentlig er og hvad er ideen bag skolen. Alt er elementer 
i den debat og drøftelse, som bliver nødt til at finde sted, når vi skal nå frem til at formulere et 
skoleideal, hvilket blev vedtaget på kongressen i september. Skoleidealet uddybes nedenfor. 
Alexander førte os først gennem de megatrends, som præger vores samfund, hvor 
konkurrencestatens måde at anskue verden på fremherskende, videre til Grundtvig, Rousseau, Hegel 
og andre store tænkere fra en svunden tid tilbage til vores tid og Kaj Ove Pedersen, som jo netop er 
ophavsmand til begrebet konkurrencestaten. Det blev en eftermiddag, hvor budskabet kort kan 
summeres op i en enkelt sætning: man må ikke ofre barnets nutid for dets fremtid; et pædagogisk 
princip fra 1800-tallet, hvor skolerne begyndte at tage form, men som ikke desto mindre er mere 
aktuelt end nogensinde før. 
 
Skoleideal. (Irene Nim Hansen) 

Folkeskolelærere i Danmark får tit skudt i skoene at være hylende, klynkende og ikke mindst kritiske 
overfor alt (nyt). Måske netop derfor stillede Hovedstyrelsen i september i Tivolis Kongressal et 
“forslag til kongresvedtagelse om iværksættelse af drøftelser om et skoleideal for Danmarks 
Lærerforening”. Det blev vedtaget og betyder, at på alle niveauer i vores fagforening vil man de 
kommende år arbejde med få sat ord på, hvad den gode skole egentlig er for en størrelse, så vi kan 
komme med et forslag til, hvordan den gode skole skal være. Derfor vil der på DLF-kurser være et 
punkt, hvor der bliver mulighed for at kunne komme med sit syn på og idé om, hvad den gode skole 
skal indeholde. Lokalt vil punktet blive behandlet på faglig klub møder rundt om, og når jeres TR’er 
tager på kursus i januar optræder punktet også på dagsordenen. Som med så meget andet er det 
ikke nødvendigvis slutproduktet, der er det vigtigste, men processen frem til at få fundet alle de 
gode ideer og visioner frem vil give en masse gode drøftelser og bevidstgørelser, er håbet fra 
Hovedstyrelsen.   
 
”Juleferie” 

Juleferien er ingen ferie, så de af jer, der ikke har opsparet ferie, behøver ikke at være nervøse. I får 
jeres almindelige løn. Det betyder også, at hvis du skulle blive syg i juledagene, er der ikke 
erstatningsdage. 

På Kredskontoret holder vi lukket fra tirsdag d. 20. dec. til tirsdag d. 3. jan. 2017, men kan som 
vanligt kontaktes pr. mail 095@dlf.org, hvorefter vi vil kontakte dig. 

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god jul samt et godt nytår. 

 

På kredsstyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen 
Konstitueret formand 
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