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Efter en forhåbentlig god sommerferie vil jeg byde alle medlemmer af Tønder Lærerkreds 
velkommen tilbage til et nyt og spændende skoleår. 
 
Et skoleår hvor vi fra kredsens side vil gøre endnu en indsats for, at skabe gode og tålelige 
arbejdsforhold ude på skolerne. 
 
Samtidig er det jo et skoleår der står i overenskomstforhandlingernes tegn. Her bliver det 
ligeledes spændende at se, om det vil lykkes at få vores arbejdsgivere til at give sig i forhold 
til at indgå en forpligtende aftale omkring arbejdsvilkårene i folkeskolen. 
 
Fra kredsens side er vi i gang med at indsamle opgaveoversigter og årsopgørelser fra samtlige 
medlemmer. Dette for at sikre, at alt forgår efter reglerne, når Tønder Kommune nu ikke vil 
indgå aftaler som bløder de noget rigide regler op. 
I den sammenhæng har vi dog besluttet, at gøre en ihærdig indsats for, at få ændret 
politikkernes holdning, så vi ikke fortsat skal være i den fjerdedel af kommunerne hvor man 
ikke ønsker aftaler omkring lærernes arbejdsforhold. 
At det har betydning, ses allerede i forbindelse med rekruttering af nye lærere. 
 
Vi har i forlængelse heraf aftalt en møderække med forvaltningen, hvor vi vil præsentere dem 
for nogle af de problemstillinger vi er stødt på, med henblik på at få en dialog omkring de 
helt urimelige arbejdsforhold som vi bliver præsenteret for i øjeblikket. Herunder også de 
stive regler om tilstedeværelse. Det viser sig nemlig, at på trods af politikkernes åbning 
omkring tilstedeværelsen, er det åbenbart blevet strammet op igen på nogle skoler. 
 
Medlemsinddragelse 
Med de mange udfordringer vi står overfor, vil vi gerne inddrage alle medlemmer til at finde 
løsningsmuligheder! 
Så har du/I noget på hjertet, så lad os det høre! Vi kommer også gerne ud på skolerne og 
deltager i Faglig Klubmøder for at diskutere den fremtidige strategi, samt naturligvis de 
daglige problemstillinger. 
 
 
Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
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