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14. december 2017 
 
 
Nyhedsbrev december 2017 
 
 
Overenskomst i 2018??? 
 
Vi går en meget spændende tid i mødet med hensyn til OK18. Netop i disse dage bliver der 
udvekslet overenskomstkrav mellem DLF og KL. 
 
Kravene kan ses på foreningens hjemmeside: www.dlf.org 
 
Her kan man også blive klogere på, hvad en overenskomst er, og hvordan 
forhandlingssystemet fungerer. 
 
Vi har fra kredsens side deltaget i et par faglige klub-møder inden jul, men vil også efter jul 
deltage i klub-møder ude på skolerne. Her vil temaet også være OK18. 
Vi synes, det er meget vigtig, at I som medlemmer kender til strategien bag forhandlingerne 
og de krav vi stiller til overenskomsten. Så derfor en kraftig opfordring herfra til, at I 
møder op og bliver orienteret og deltager i debatten på klub-møderne. 
 
Som et led i denne orientering vil Aabenraa Lærerkreds afholde et medlemsmøde med 
Anders Bondo Christensen. Her er medlemmer fra de øvrige kredse i Sydjylland også 
inviteret med. 
 
Det foregår på Folkehjemmet i Aabenraa tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19-21. 
 
Der vil inden mødet blive serveret sandwich, så derfor tilmelding til mødet til hbij@dlf.org. 
 
Kommunalvalg 2017 
 
Siden sidst har der som bekendt været kommunalvalg. Det er altid spændende, hvordan 
valget falder ud. Tønder Lærerkreds ønsker alle politikkere tillykke med valget. 
 
På vores område har valget blandt andet betydet, at der er sket ændringer på formandsposten 
for Børn og Skoleudvalget. Efter konstitueringsaftalen er Kim Printz Ringbæk (A) blevet 
formand. Vi ser frem mod et konstruktivt samarbejde med udvalget og den nye formand.  
 
Der er bestemt mange arbejdsopgaver at tage fat på, så vi kan skabe et bedre arbejdsmiljø for 
vores kolleger og gøre Tønder Kommune til en attraktiv arbejdsplads. 
En arbejdstidsaftale med Tønder Lærerkredsen kunne være et sted at starte. 
 
Folkemødet i Tønder. 
Mandag d. 30. oktober afholdte Tønder Lærerkreds et Folkemøde i Kulturhuset i Tønder. Her 
satte vi ”Den gode Skole” i Tønder Kommune til debat. Der var ca. 150 fremmødte. Det 
vidner om stor interesse for Folkeskolen. 
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Vi havde inviteret politikkere fra alle partier til at deltage i debatten og fremlægge deres 
visioner for den gode skole. 
Det var meget glædeligt at høre, at alle politikkere udtrykker stor tillid til, at lærerne i Tønder 
Kommune udfører en stor arbejdsindsats, og at der fremover skal være fokus på lærernes 
arbejdsmiljø. 
 
Vores kredsformand Ulrik Nielsen havde i den anledning et læserbrev i Jyske Vestkysten d. 
7. november. hvor han skriver, at vi også efter valget vil følge op på politikkerne gode 
intentioner. 
 
Tak til de mange kollegaer der mødte op og deltog i debatten.  
 
Ok18 Kampagne 
 
Som et led i optakten til forhandlingerne om overenskomsten har DLF iværksat en kampagne 
om lærernes arbejdshverdag. Kampagnen er udelukkende digital, og der opfordres til, at så 
mange som muligt bidrager med at sprede budskabet. 
Der kan læses mere om kampagnen på hjemmesiden. www.bedrefolkeskole.nu  
 
Kongresdelegerede 
 
Og så en lidt trist meddelelse. Vi er nu blevet så få medlemmer i kredsen, at vi har mistet en 
plads til Danmarks Lærerforenings kongres. Vi har indtil nu haft 2 delegerede, som bliver 
valgt på generalforsamlingen. I år skal vi så desværre ikke vælge nogen, da vi kun har en 
deltager og formanden er ”født” deltager. 
 
Generalforsamlingen er tirsdag d. 13. marts og afholdes på Agerskov Kro. Det er i år en 
valggeneralforsamling, så mød op og gøre din stemme gældende. 
 
 
Til slut skal jeg hilse fra Ulrik Nielsen. Han har været sygemeldt siden d. 5. december på 
grund af nyretransplantation. Det er heldigvis gået rigtig godt, og Ulrik er tilbage med fuld 
kraft i starten af det nye år. 
 
Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Henrik Jakobsen 
Næstformand 
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