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Til medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 
 

 

Skoleåret 2016/17 er ved at være slut, og en velfortjent sommerferie står for døren! 

 

Et skoleår, der ikke vil blive husket for store forandringer eller forbedringer i vores 

skolevæsen.  

Et skoleår, hvor man ikke i sønderlig grad har lært af de forrige med hensyn til at få tilpasset 

arbejdsmængden med den tid der er til rådighed!  

Et skoleår, hvor opgaveoversigterne stadig var mangelfulde og uoverskuelige! 

Og desværre også et skoleår, hvor vi har måttet sige farvel til mange kolleger, der ikke har 

kunnet se sig selv i lærerrollen længere eller er blevet afskediget på grund af sygdom! 

 

Vi har i årets løb gentagne gange gjort Tønder Kommune opmærksom på disse 

problemstillinger, men der har desværre ikke, indtil videre, været den store vilje til at gøre 

noget effektivt ved problemerne. 

 

Senest har vi diskuteret det i forbindelse med tilblivelsen af samarbejdsgrundlaget for næste 

skoleår. 

Heri peger vi i fællesskab på ni opmærksomhedspunkter, som alle skal drøftes i forbindelse 

med næste skolårs planlægning.  

På de tilbagemeldinger vi har fået, forlyder det da også, at der har været en bedre dialog end 

tidligere. 

 

Fra kredsens side vil vi dog stadig interessere os for udformningen og udmøntningen af 

opgaveoversigten. Og vi vil i lighed med de andre år bede om en kopi af samtlige 

årsopgørelser og opgaveoversigter, så vi ved selvsyn kan konstatere, om tingene går i den 

rigtige retning! 

 

Vigtige opmærksomhedspunkter: 

 

Syg i ferien! 

 

Skulle du blive ramt af sygdom før eller i sommerferien, er det vigtigt at meddele dette til 

skolelederen, da der så er mulighed for at få erstatningsferie efterfølgende! 

Er skoleledere ikke til at træffe, skal du kontakte skoleforvaltningen/kommunen på  

tlf. 74 92 92 92 

 

Ikke optjent ferie! 

 

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.  
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Har du optjent delvis ferie, foregår det på samme måde, at du melder dig ledig, når du har 

brugt de optjente feriedage!  

Se DLF/A’s hjemmeside! 

 

Kredskontorets åbningstider i sommerferien 

Kredskontoret er lukket i uge 27, 28, 29 og 30 

Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du sende en mail til 095@dlf.org, hvorefter 

vi vil kontakte dig! (Mailkontoen vil dagligt blive gennemset) 

 

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en rigtig god sommerferie! 

 

Ulrik Nielsen 

Kredsformand  
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