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Der er første gang jeg som næstformand står her på talerstolen og skal aflægge formandens beretning. Det 
vidner om at vi siden sidste generalforsamling har haft en meget turbulent tid i Tønder Lærerkreds. Som 
det er alle bekendt blev vores kredsformand Ulrik Nielsen før sommerferien alvorligt syg. Ulrik har de sidste 
25 år været en meget stor del af Tønder Lærerkreds. Ulrik har en kolossal stor viden om faglige spørgsmål 
og har hjulpet mange medlemmer. 

Så fra den ene dag til den anden måtte vi på kredsen prøve at fylde hullet ud. Heldigvis har du Ulrik haft en 
fantastisk viljestyrke til at kæmpe dig tilbage fra din sygdom, og selv om du stadig er udfordret, kan vi nu i 
større og større omfang trække på din erfaring og indsigt, og håber du snart i fuldt omfang er tilbage på 
pinden til glæde for medlemmerne og kredsen. Mange tak for din kampgejst og vilje til at vende tilbage. 

Som en følge af dette bliver beretningen også i 2 dele. Et lokalt afsnit som jeg tager mig af og et afsnit mere 
i helikopter perspektiv som Ulrik tager sig af. 

 

Konflikt 2013 

Det er i disse dage 4 år siden vi i 2013 røg ud i en konflikt, fordi vores arbejdsgivere lockoutede de 
kommunalt ansatte lærer. Dette for, at få ændret lærernes overenskomst, og der igennem finansiere 
regeringens skolereform med mere undervisning til eleverne.   
I Tønder Kommune lagde politikkerne sig op af KL’s anbefalinger og ville ikke lave en lokal aftale med 
Tønder Lærerkreds om lærernes arbejdstid. Det har de desværre fastholdt de sidste 3 år. Det betød fast 
tilstedeværelse med alle arbejdstimer på arbejdspladsen og fast mødetid og sluttid i skoleåret 14/15. 
Selvom der blev indført fix og fleks tid, løste det ikke de grundlæggende problemer med, at et professionelt 
lærerarbejde ikke kan puttes ned i en kasse med fast arbejdstid fra 8 til 16. 

I efterår 15 afholdt vores tillidsrepræsentanter en række faglige klub-møder for at høre jeres mening om, 
hvad der var de vigtigste udfordringer i lærernes arbejdstid. 

Det udmøntede sig i opgaver, som vi på kredsen skulle give høj prioritering og nogle 
opmærksomhedspunkter. 

Højt prioriteret var ønsket om fleksibel arbejdstid, behovet for forberedelsestid andre steder end på 
arbejdspladsen og bedre gennemarbejdet opgaveoversigter, med en god dialog om, hvad opgaverne 
indeholdt.  

Og opmærksomhedspunkter var fredning af arbejdstid omkring ferie, implementeringshastigheden på nye 
tiltag, opgaven med elever med særlige behov og vilkårene for understøttende undervisning. 

Man kan bestemt ikke sige vi er i mål endnu, men forsøgsordningen som blev iværksat i 2016, var et forsøg 
på at forbedre forholdene.  

Mere om dette senere. 
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OK18 

Til foråret 2018 skal der forhandles ny overenskomst. Selv om det først er om et år, skal der allerede nu 
laves krav og ønsker til en overenskomst. Den 20.-21. marts er der OK-konference for kredsformændene i 
Nyborg og efter den, vil der blive afholdt Faglige Klub-møder rundt på skolerne, hvor I kan give input til krav 
til overenskomsten. Vi kommer fra kredsen gerne ud og deltager på disse møder. De endelige krav skal så 
vedtages på kongressen til oktober. 

Heldigvis er vi nu økonomisk kommet oven på efter konflikten i 2013. Til august bliver de sidste konfliktlån 
og konfliktstøttekroner betalt og Danmark Lærerforenings strejkekasse er igen fyldt op. 

Vi må se i øjnene, selv om vi ikke ønsker det, at en konflikt i 18 er en mulighed. DLF har meldt ud at man 
ikke igen i 2018 vil skrive under på en overenskomst der fortsætter vilkårene i Lov 409. Der SKAL ske 
forbedringer på arbejdstiden.  

Forsøgsordning 

Sidste år på generalforsamlingen kunne Ulrik Nielsen her fra talerstolen annoncere, at Børne og 
skoleudvalget ville lave en forsøgsordning for skoleåret 16/17. Denne forsøgsordning indeholdt en 
mulighed for, at skolelederen kan træffe beslutning om at ændre tilstedeværelsen, således at lærerne i op 
til 200 timer kan forberede sig andre steder end på skolen. Skolelederen skal også arbejde med en lokalt 
udformet opgaveoversigt, som skal sikre større gennemsigtighed i arbejdsopgaverne og en oplevelse af 
tillid til den enkelte. 

Der blev samtidig opstillet nogle meget ambitiøse forventer til effekter af forsøgsordningen: 

• Større arbejdsglæde/oplevelse af tillid til den enkelte 
• Bedre humør hos lærerne ville give bedre dage for eleverne 
• Højere kvalitet i undervisningen 

For blot at nævne nogle af dem. 

Tønder Lærerkreds havde gerne set, at det var en rettighed, at man har 200 timer til forberedelse andet 
sted, og ikke ”kun” en ordning der var op til skolelederes beslutning. 

Det har desværre i praksis vist sig, at ordningen er blevet udmøntet forskelligt på de enkelte skoler. Lige fra 
en stor frihedsgrad, hvor man selvforvalter timerne til en meget stam styring, hvor man fra opgave til 
opgave skal ”spørge om lov”.  

Det har også vist sig, at det ikke er alle, der har mulighed for at bruge de 200 timer. Det har på flere skoler 
vist sig, at det gennemsnitlige antal timer kun er 130-140 timer, når man ser på lærernes skemaer. 

Den store forskel i forsøgsordningens udmøntning betyder desværre også, at der er stor forskel på den tillid 
den enkelte lærer oplever til sit arbejde. 

I januar måned har forvaltningen været rundt på skolerne og evalueret på forsøgsordningen, med 
udgangspunkt i de forventede effekter af ordningen. 

Forud for besøgene havde TR’erne gjort et kæmpe arbejde med at indsamle information fra jer medlemmer 
og jeres holdning til forsøget, så der blev så bred en indstilling til politikkerne som muligt. Det er sket både 
med underskriftindsamlinger, teamsamtaler samt individuelle samtaler.  
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Konklusionen var entydig. De steder, hvor forsøgsordningen bruges mest opleves der også størst 
tilfredshed og følelsen af tillid til den enkelte. Og stort set alle ønsker en fortsættelse og vil se det, som et 
stort tilbageskridt, hvis ordningen blev fjernet. 

Opsamlingen viste desværre også, at man på skolerne langt fra er i mål med opgaveoversigterne. Så her er 
der virkeligt et udviklingspotentiale. 

På et fælles møde d. 19. januar mellem forvaltning, skoleledere, tr’er og Tønder Lærerkreds blev det 
besluttet at indstille til Børne og skoleudvalget, at forsøgsordningen skulle gøre permanet. 
Dette har været politisk behandlet d. 7. marts og indstillingen herfra er: 

• at skolelederen kan træffe beslutning om at ændre tilstedeværelsesrammen, således at lærerne 
kan forberede sig andre steder end på skolen, 

• at skolelederen træffer beslutning om indhold og udformning af opgaveoversigten med fokus på, at 
øge gennemsigtigheden i udarbejdelse af den enkelte lærers opgaveoversigt, og 

• at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

Det vil sige, at der i indstillingen ikke længere er et maksimum timetal på ordningen.  

Tønder Lærerkreds vil på de kommende møder med Tønder kommunes Forvaltningen arbejde på, at der 
bliver indgået en lokalaftale mellem lærerkredsen og forvaltningen.  

 

Uddannelse til alle. 

1. august sidste år blev Henrik Schou ansat som Direktør for Børn og Skole. Henrik Schou har en vision for 
Tønder Kommune ”Uddannelse til alle”, en meget sympatisk vision, som vi kun kan støtte op om. 

Henrik Schou har i den forbindelse hold en række Kick Off møder. 
Han siger blandt andet: 

• at vi skal holder op med at gøre det, der ikke virker 
• at vi gør det vi siger vi gør 
• at vi bruger pengene der, hvor de gør mest gavn 

Og at ”tilvalg forudsætter fravalg” samt ”opgaver der hæmmer opnåelsen af målene skal fjerne” 

Vi har de sidste mange år i folkeskolen oplevet en stigende topstyring og detailstyring, hvor lærerne som 
har den fagprofessionelle viden om hvad der virker og ikke virker, er blevet overhørt. Derfor er det rigtig 
positivt at Henrik Schou inviterer til dialog om, hvordan vi skaber de bedste resultater, og at der er opgaver 
der skal fjernes, for at kunne gøre det der virker. 

Vi vil fra Tønder Lærerkreds meget gerne deltage i denne dialog. Vi kan efter input fra jer pege på mange 
opgaver der ikke virker eller giver nok værdi i forhold til den indsats, der bliver ydet. 

Jeg kan i flæng nævne, Impact Coach, Synlig læring, rullende indskoling, aldersintegreret indskoling, 
nationale test, elevparathedsvurderinger, elektroniske læringsplatforme, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, 
osv. 

Alle opgaver der enkeltstående kan give mening, men det får kæden til at hoppe af, når de bliver strøet ud 
på alt og alle, uden at se på den overordnet ressourcetildeling. 

Side 3 af 6 
 



For ikke at nævne den kæmpe opgave der ligger i inklusion og at integrerer modtagerbørn i almene klasser. 

Vi skal have skabt en skole, hvor det igen er læreren der har ansvaret for at gøre det, der virker for den 
enkelte og fravælger det der ikke virker. 

I den forbindelse er det lidt kuriøst, at vi på kredsen jævnlig oplever at få besøg af lærere der så tidligt som 
muligt ønsker at stoppe deres arbejdsliv og gå på pension. Når de så er gået på pension, vender tilbage til 
skolen og tager vikararbejde. For som de siger ”vi vil rigtig gerne undervise, men vi kan ikke overse alle de 
opgaver, der er uden for undervisningen. Det ”stjæler” tiden fra kerneopgaven”. 

Det bør giver stof til eftertanke. 

Det er i øvrigt også paradoksalt at den seniorordning/ aldersreduktion som blev frataget lærerne i 2013 og 
som kunne have betydet, at lærer kunne blive lidt længere på arbejdsmarkedet, nu er på vej til at bliver 
indført i andre sektorer. 

Vi må forlange at vores arbejdsgiver, gentænker lærernes arbejdsforhold, så man som lærer kan holde til et 
arbejdsliv fra man er 25 til 70 år. 

Kommunalvalg 

Til november har vi kommunalvalg. Det må vi udnytte. Tønder Lærerkreds vil være med til at sætte en 
skolepolitisk dagsorden. Men jeg vil også opfordre jer til at deltage i debatten. Stil spørgsmål til 
politikkerne. Ønsker de virkelig en folkeskole der er underlagt krav og vilkår, der sender vores elever direkte 
over på det voksende antal privat skoler der er i kommunen. Eller vil de være med til at skabe en folkeskole, 
hvor der er ressourcer, så folkeskolen har ordentlige konkurrencevilkår. Skolen skal blive et tilvalg og ikke 
fravalgt.  

Tak 

Til slut vil jeg gerne takker jer medlemmer for jeres opbakning og forståelse, når I kontaktet os.  

Jeg vil også takke Tr’ere og  kredsstyrelsen for samarbejdet det forgangne år. 

Hermed giver jeg ordet til Ulrik Nielsen og efterfølgende beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Henrik Jakobsen 
Næstformand. 

 

Beretning 2017  

”Nyt fra Hovedstyrelsen” 

• Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget 
• Involverende fagforening 
• OK-18 

I arbejdsmiljø- og organisationsudvalget har en del af arbejdet handlet om vilkårene for vore 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Baggrunden var, at vi dels ønskede at få et overblik over de vilkår, de tillidsvalgte bliver mødt med i de 
forskellige kommuner og dels få et materiale som kan bruges i kravopstillingen til OK-18. 
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På sidste møde blev resultaterne fremlagt og udvalget traf derefter følgende beslutning:  

Vilkårene for TR og AMR er, måske lidt overraskende, inde i en positiv udvikling, hvorfor det foreslås, at der 
ved OK-18 fokuseres på sikring af uddannelse samt på de faglige organisationers muligheder for at holde 
møder for FTR og TR med deltagelse af AMR. 

Herudover har udvalget arrangeret 3 regionale arbejdsmiljøkonferencer. Disse løb af stabelen i januar og 
februar 2017. 

Formålet med konferencerne var at få forankret foreningens tre indsatsområder: 

• Implementering af den nye arbejdsmiljøstrategi i kredsene 
• Indsatsen for øget samarbejde mellem TR og AMR om at arbejde strategisk med arbejdsmiljø i MED 
• Forbedring af vilkårene for AMR og MED-udvalgsmedlemmer(TR) 

Der har på konferencerne været høj grad af fokus på uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Det foreslås derfor, at introkurserne for nye arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret 2017 som et forsøg 
afvikles som 2-dages kurser! 

Et andet tema som ligeledes er forankret i vores udvalg lyder: ”Hvordan er vi som organisation gearet til 
fremtiden”? 

Formålet med temadebatten er at afdække: 

• Om der er politisk vilje til at igangsætte en debat i hele organisationen på nuværende tidspunkt 
• Om hovedstyrelsen generelt kan genkende de iagttagelser udvalget har gjort sig 
• Forventningerne til, hvad en eventuel debat i organisationen skal føre til (er det et større 

organisationsudviklingsprojekt, der lægges op til? Eller et serviceeftersyn”?) 

Herudover arbejder udvalget også med foreningens vedtægter, juridisk bistand til vore medlemmer. 

 

Det bringer mig videre til det næste punkt: ”Den involverende fagforening” 

I forbindelse med evalueringen af OK-15 samt en medlemsundersøgelse om medlemmernes tilfredshed 
med DLF kom begrebet den involverende fagforening på bordet. Tankegangen bag, er, som vores formand 
Anders Bondo Christensen har formuleret det: 

Kollektive aftaler kan ikke alene sikre lærernes arbejdsvilkår. Lærerne på de enkelte skoler kan også i 
fællesskab være med til at påvirke deres arbejdsvilkår. 

”Hele grundtanken er, at vi skal have genvundet den professionelle stemme i forhold til skolens udvikling. 
Jeg skal gøre det i forhold til politikerne på Christiansborg. Kredsene skal gøre det i forhold til kommunerne, 
og lærerne kan også gøre det på den enkelte skole!” 

I samme forbindelse er der blevet uddannet et antal såkaldte meningsdannere – ”alm. lærere” med 
fagpolitiske interesser og interesse for at gå ud og markere deres synspunkter. 

I Tønder Lærerkreds har vi i øjeblikket en kollega der har været igennem uddannelsen! 

I Hovedstyrelsen håber vi, at dette tiltag giver større involvering og dermed tilfredshed med foreningen fra 
medlemmernes side. 
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OK-18 

Næste år, ved samme tid, skulle vi gerne have indgået en ny overenskomst! 

Det forberedende arbejde har været i gang længe, ja faktisk siden den nuværende overenskomst blev 
indgået. 

I overenskomstudvalget er man nu så langt, at hovedstyrelsen og kredsformændene er indkaldt til OK-
konference mandag og tirsdag i næste uge. 

Her skal de forskellige ideer og krav diskuteres, inden de bliver sendt ud til medlemsdebat senere på 
foråret. 

Den endelige kravopstilling sker på foreningens kongres 10.-12. oktober 2017. 

Som I kan høre, er der rigeligt at arbejde med i den kommende tid, både lokalt og centralt. Dette vil I 
naturligvis høre mere om, og blive involveret i, i de næste måneder! 

Med disse ord overgiver jeg denne beretning/orientering til generalforsamlingens videre behandling. 

 

Ulrik Nielsen 
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