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Generalforsamling 2012 i Tønder Lærerkreds 
 
Denne skriftlige beretning skal betragtes som bilagsmateriale til kredsens ekstraordinære 
generalforsamling tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00 og kredsens ordinære general-
forsamling tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus i Tønder. 
 

Redaktionen er slut ultimo februar 2012. 
 

Som kredsens formand er det mit håb, at denne beretning vil give anledning til en række 
spørgsmål og/eller kommentarer, således at vi på generalforsamlingen kan få en god og 
konstruktiv debat om de skolepolitiske forhold. 
 

Da generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed og stedet hvor kredsens 
overordnede politik bliver godkendt, er det mit håb, at rigtig mange medlemmer finder 
vej til Hotel Tønderhus tirsdag den 13. marts 2012. 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden – Ekstraordinær generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Vedtægtsændringer 
 

3. Evt. 
 
Under punkt 2 foreslår kredsstyrelsen ændringer i § 5 stk. 2 samt § 8. 
 
Ændringen i § 5 stk. 2 skyldes at bladet ”Folkeskolen” ikke længere kan bruges til at varsle 
generalforsamlingen i.  
 
Ændringen i § 8 skal ses i lyset af kredsens stramme økonomi. 
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Dagsorden – Ordinær generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Beretning 
 

3. Regnskab 
 

4. Vedtægtsændringer 
 

5. Indkomne forslag 
 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til 
evt. lønnet arbejde 

 

7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent for perioden for det følgende 
kalenderår 

 

8. Valg 
Følgende kandidater er på nuværende tidspunkt kendte: 

 Ulrik Nielsen, Skærbæk Distriktsskole 

 Per Overlund, Agerskov Skole 

 Trine Aaløkke Olesen, Tønder Grundskole 

 Susanne Thomsen, Digeskolen Højer 

 Vagn Lind, Møgeltønder Skole 
 

9. Evt. 
 

 
 
 
 
Valg af dirigent 
 
Kredsstyrelsen foreslår vicedistriktsskoleleder Jørn Wind, Tønder Overbygningsskole. 
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Forretningsorden 
 
Kredsstyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 
 

1. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes og at god parlamentarisk orden 
opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter 
dirigentens afgørelse. 

 
2. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog være undtaget fra denne regel. 
 

3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 deltagere 
kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 

 
4. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten 

bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 
afstemning. 

 
5. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog særlige 

afstemningsregler i vedtægterne. 
 

 
 
Medlemsoversigt 

 
 2008 2009 2010 2011 

Fraktion 1-2 (lærere og BH-klasseledere)  433 432 417 370 

Kontingentfri, 50% 4 2 4 11 

Kontingentfri, 100% 0 0 2 2 

Total for fraktion 1-2 437 434 423 383 
     

Fraktion 4, pensionister 87 94 98 99 

Kontingentfri, 100% 23 23 20 22 

Total for fraktionen 110 117 118 121 
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Forretningsudvalget 
 
Ny skolestruktur 
 
Foråret 2011 vil i mange år huskes som foråret, hvor sparekniven for alvor blev svunget 
over lærernes og børnehaveklasseledernes hoveder. 
Mandag den 4. april 2011 var dagen, hvor 63 af vore kolleger fik vished for, at de ikke 
længere indgik i planerne for det kommende skoleår. 
38 lærere og børnehaveklasseledere blev opsagt, og 25 fik ikke forlænget deres 
tidsbegrænsede ansættelser. 
Et uhyggeligt højt tal set ud fra det samlede antal lærere og børnehaveklasseledere i 
kommunen. 
 
Samtidig hermed stod vi overfor en kæmpeopgave med at implementere den vedtagne 
strukturændring. 
Skoler skulle lukkes ned for stedse, og nye skoler og filialer skulle opbygges. Et stort KAOS 
ventede forude!! 
 
Det viste sig da også hurtigt, at selv de værste antagelser holdt stik. Ingen havde overblik 
over den kæmpeopgave, der var stillet, og havde det ikke været fordi ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere i fællesskab arbejdede en vis legemsdel ud af bukserne, var det 
tvivlsomt om skoleåret 2011/12 overhovedet kunne startes op. 
 
Skoleåret kom i gang til tiden – men desværre ikke i en form som man kunne ønske sig et 
skoleår starte på. Ser vi tilbage på det første halve år, har det på grund af de store 
strukturelle ændringer, inklusionsprojektet samt den manglende økonomi virkelig sat 
både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på en stor prøve:  

 Manglede kommandoveje 

 Manglende eller mangelfulde faglokaler 

 Klasseværelser der dårligt kan rumme antallet af elever 

 Manglende mødelokaler og forberedelsesmuligheder 

 IT-kaos 

 Osv. osv. 
 
Desværre med det resultat at en del kolleger er bukket under på grund af arbejdspresset.  
 
Det er bare ikke godt nok!! 
 
Jeg vil i min mundtlige beretning komme nærmere ind på dette emne.  
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A08 
 
Den 22. juni 2011 underskrev vi 2. udgave af vores lokale arbejdstidsaftale – populært 
kaldet A08-aftalen. 
Forud var gået et langt forhandlingsforløb, hvor vi, i samarbejde med forvaltningen, 
forsøgte at ændre på de formuleringer i aftalen, der havde givet problemer det første år. 
Desværre oplevede vi ret hurtigt i skoleåret 2011/12, at vi ikke havde været ”skarpe 
nok”, eller at der kunne tolkes i nogle af formuleringerne – lad mig blot nævne 
vikarafregningen!  
Dette har medført nogle unødige diskussioner og frustrationer rundt om i de forskellige 
distrikter. 
 
Vi har i hele perioden forsøgt at løse problemerne, men desværre ikke altid med lige stort 
held. Dette ikke mindst, fordi vi i disse tider oplever, at økonomi står over sund fornuft! 
Resultatet af de mange drøftelser og forhandlinger blev, at vi i samarbejde med 
forvaltningen indkaldte samtlige skoleledere og tillidsrepræsentanter til et møde den 1. 
februar 2012.  
Mødets fokus var en fælles forståelse af de grundlæggende værdier i arbejdstidsaftalen. 
For at få en kvalificeret tilgang hertil havde vi inviteret en repræsentant fra henholdsvis 
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening til at give et oplæg omkring  

 Intensionen 

 Fleksibiliteten 

 Styrken  
ved A08-aftalen. 
 
Herefter blev der i grupper arbejdet med cases fra den virkelige verden, og endelig kunne 
der stilles spørgsmål til vores lokale aftale, samtidig med at der kunne gives input til 
forbedringer. 
 
På mødet fremkom der en del forslag til ændringer og præciseringer til aftalen. 
 
I den forbindelse har vi aftalt et forhandlingsforløb med forvaltningen startende den 19. 
marts 2012. 
Dette skulle så gerne udmønte sig i en aftale med mindre mulighed for tolkninger.  
 
Det helt store problem i den sammenhæng er dog, at vi til stadighed oplever, at der ikke 
som foreskrevet er sammenhæng mellem krav og resurser! 
 
Man vil fra arbejdsgiverside helst have det hele for det halve!  
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Arbejdsmiljø 
 
Den 3. november 2011 afholdt vi et møde på skoleforvaltningen. Mødet kom i stand på 
baggrund af de henvendelser, vi havde fået på kredskontoret samt referater fra møder i 
de faglige klubber omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
Resultatet af mødet blev, at vi som det første afholdt fællesmødet omkring A08 (se 
ovenfor) og dernæst en møderække i hvert af de 4 distrikter.  
Formålet med møderækken var/er, at TR, AMR og filialledelsen på baggrund af faglig klub 
møder, MED-møder og andet fik/får lejlighed til at fremføre de problemer, man oplever, 
overfor distriktslederen og distrikts-TR samt repræsentanter fra forvaltning og kreds. 
Vi har i skrivende stund afholdt 5 møder i Distrikt Tønder, 2 møder i Distrikt Toftlund og 
ét møde i Distrikt Skærbæk. Møderne i Distrikt Løgumkloster afholdes den 16. marts 
2012. 
 
Når de sidste møder er afholdt, vil vi sammen med forvaltningen lave en konklusion over 
møderækken, og forhåbentlig kan vi også finde løsningsforslag til de mange punkter, vi 
allerede nu er blevet præsenteret for. 
 
 
Kongres 2011 
 
Kongressen i 2011 foregik den 14. – 16. september i København. 
Overskriften var ”Kampen om folkeskolen”. 
 
Baggrunden herfor er som bekendt, at folkeskolen er ramt af besparelser i et omfang, der 
er uden sidestykke i nyere tid. Samtidig slås folkeskolen med resultatet af ti års ideologisk 
baseret skolepolitik. Den økonomiske situation og det forhold, at folkeskolen er blevet 
partipolitisk kampplads, gør det vanskeligt – lokalt som centralt – at skabe den gode skole 
som vi ønsker. Vi ser i stigende omfang, at rene besparelsesforslag uden nogen form for 
forskningsmæssigt belæg fremlægges som pædagogiske tiltag. 
Tønder Kommune er her et godt eksempel, hvis vi ser på strukturændringen samt hele 
inklusionsprojektet. 
Dette skaber et massivt pres på vores medlemmer i folkeskolen. 
 
Set i det lys drøftede kongressen hvordan vi kommer omkring de udfordringer, der i 
øjeblikket udgør en enorm trussel mod lærernes profession og arbejdssituation. 
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De væsentligste udfordringer er i øjeblikket: 
 

 Arbejdspres og fyringer som følge af besparelser 

 Struktur- og organisationsændringer 

 Presset på arbejdstidsaftalen 

 Inklusion 

 Den slidte skole 

 Lærernes ansvar for undervisningen 

 Faglighedsbegrebet 

 Undervisningsmål 

 Arbejdsløshedssituationen 
 
Jeg vil i min mundtlige beretning komme nærmere ind på, hvordan vi i Danmarks 
Lærerforening ser på disse udfordringer, og hvordan vi i fremtiden løbende vil arbejde 
med disse. 
 
Som de fleste nok husker, foregik kongressen i folketingsvalgets skygge.  
 
Der var derfor en vis optimisme i forhold til, at der ville komme et regeringsskifte. Skiftet 
kom også, men optimismen kunne hurtigt pakkes væk. 
 
Den nye regering og Kommunernes Landsforening har kun øget presset på folkeskolen. 
Dette medførte, at formanden for foreningen Anders Bondo Christensen så sig nødsaget 
til at indkalde til en ekstraordinær kongres den 8. februar 2012. 
 
Regeringen og KL har med sin fremturen om yderligere besparelser og effektiviseringer 
øget det pres, der hviler på lærernes og børnehaveklasseledernes skuldre. Helt uden at 
skele til kvaliteten af det arbejde, der foregår i folkeskolen.   
 
Ny MED-aftale 
 
På grund af de store strukturelle ændringer i Tønder Kommune stod det i foråret 2011 
klart, at det var nødvendigt at indgå en ny MED-aftale (Rammeaftale om medindflydelse 
og medbestemmelse). 
Et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter fra ledelsen og de faglige 
organisationer blev nedsat i maj måned 2011. 
Målet for udvalget var, at en ny aftale kunne træde i kraft 1. januar 2012.  
Dette blev med ”hiv og sving” nået, da en ny aftale kunne underskrives  
den 20. december 2011. 
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Formålet med lokalaftalen er at skabe grundlag for en fortsat udvikling og styrkelse af 
samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Tønder Kommune. 
Den nye aftale kan ses på www.6rigtige.dk hvor også et fuldstændigt 
organisationsdiagram kan ses. 
 
For Tønder Lærerkreds betyder det, at vi er repræsenteret på 3 niveauer,  
idet vi har plads i: 
 

 HMU (Hovedsamarbejdsudvalget)  

 Det koordinerende MED indenfor Skoler, dagtilbud, børn og unge og kultur og 
fritid 

 FagMED skoler og dagtilbud 
 
Herudover skal der etableres et Distrikts-MED i de 4 distrikter og endelig et 
samarbejdsfelt på den enkelte filial. 
 
I skrivende stund er udpegningen til de 3 øverste niveauer færdig, og målet er, at de 
øvrige udvalg vil være på plads senest ved udgangen af marts måned 2012. 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 

 

http://www.6rigtige.dk/
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Organisation/møder/kurser 
 
Kredsen afholder jævnligt fællesmøder med tillidsrepræsentanterne. Hensigten med 
møderne er at styrke den gensidige orientering mellem kreds, TR og medlemmer og 
samtidig give TR og kredsstyrelse mulighed for gensidig inspiration samt drøftelse af de 
problemstillinger, der viser sig på skolerne i hverdagen. Fællesmøderne har nok, ikke 
overraskende, været utrolig meget præget af den ændring, vi har oplevet i 
skolestrukturen, og samtidig oplever vi problemer med at leve op til, forstå og respektere 
intentionerne i arbejdstidsaftale A08. Arbejdsmiljøet på skolerne, herunder inklusion, har 
således været fast punkt på fællesmødernes dagsorden. Kredsen har indsamlet 
dokumentation fra tillidsrepræsentanterne og fra møder i faglig klub vedr. status på 
arbejdsmiljø på de enkelte matrikler. Desuden har TR afleveret sygestatistikker fra den 
enkelte matrikel. Der er kommet det ud af det, at vi har brugt dokumentationen på 
møder med forvaltningen og fået tydeliggjort, at alt ikke er så godt på skoleområdet, som 
det fremgår af avisen. Vi har afviklet et fællesmøde i Skærbæk Fritidscenter, hvor 
Distriktsskoleledere, -viceledere, filialledere og tillidsrepræsentanter arbejdede med en 
fælles forståelse af A08 efter et oplæg af folk fra DLF og KL, som redegjorde for de tanker, 
der ligger bag aftalen. I øjeblikket er kredsen, sammen med forvaltningen, på en 
skolerunde, hvor den enkelte matrikels leder, arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og TR 
giver en status på, hvor skoen trykker på netop deres matrikel. Det skal alt sammen 
bruges til at presse på og medvirke til at få mere rimelige arbejdsforhold for lærerne 
rundt på de forskellige skoler. 
 
Det er væsentligt, at de faglige klubber fungerer godt. Det er her, TR bliver ”klædt på”, og 
medlemmerne har mulighed for indflydelse på de aftaler, TR skal indgå med 
skoleledelsen og i MED udvalg. Det er her, vi som lærergruppe kan være med til at 
påvirke arbejdsforholdene på skolen. Det er derfor vigtigt, at der er stor tilslutning til 
skolens faglige klub, det er her tingene sker. Det er her indflydelsen ligger. 
 
 
Møde-/kursusudvalget 
 
Det årlige TR kursus blev afviklet på Gl. Avernæs, 25. – 27. januar 2012.  

Hovedtemaet her var at sætte fokus på intentionerne i A08 samt på TR’s 
handlemuligheder og ageren inden for rammerne af arbejdstidsaftalen. Annette Demant 
fra DLF stod for den del af kurset, og dagen vekslede mellem orientering og arbejde i 
grupper.  
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Desuden satte vi, med udgangspunkt i den centrale del af aftalen, fokus på vores lokale 
aftale, og på det arbejde der foregår på skolerne med at få den til at fungere samt på TR’s 
rolle i den forbindelse. Desuden fremkom der også gode forslag til ændringer i den 
eksisterende aftale, som vi skal til at genforhandle i løbet af marts måned. 

 
Kursusforum Syd, udvalget for kursusansvarlige i det forpligtende kredssamarbejde i 
kredsene 91, 92, 93, 95, 111 og 163, planlægger og gennemfører kurser for 
tillidsrepræsentanter, der har gennemgået den centrale TR uddannelse. Der er planlagt 2 
kurser i år: et kursus om pædagogik og politik - hånd i hånd på skolen samt et kursus med 
temaet: Samarbejdet mellem TR og AMR på skolen. 

Per Overlund 
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Arbejdsmiljøudvalget 
 
Den nye arbejdsmiljølov, der trådte i kraft 1.10.2010 er nu implementeret, idet der er 
kommet en ny MEDstruktur i Tønder kommune.  
Med den nye skolestruktur er der kommet mange udfordringer for de ansatte. Heldigvis 
fik vi en arbejdsmiljørepræsentant på hver filial, og det har vist sig, at der er mange 
opgaver at tage fat på for dem. 
I skrivende stund afholdes der møder mellem forvaltningen, Tønder Lærerkreds, 
distriktsledelsen, filialleder, AMR og TR fra den enkelte filial, hvor arbejdsmiljøet er 
temaet. Alle er interesserede i at få Tønder kommunes skolevæsen til at fungere 
optimalt. Derfor har det været nødvendigt at få problemfelterne belyst, således at der 
videre i forløbet kan tages hånd om dem. 
Igen i år har der været afholdt konference for de arbejdsmiljøansvarlige i DLF. 
Hovedoverskriften i år var ”Arbejdslivet bliver længere”: 
Unge skal hurtigere ud på arbejdsmarkedet og ældre skal blive i arbejde flere år. 
Sygefraværet skal ned og kravene til den enkelte bliver større.  
Hvordan imødekommer vi bedst denne udfordring?  
En del af løsningen findes i det gode arbejdsmiljø. Ingen skal blive syg af at gå på arbejde 
– derfor må der være overensstemmelse mellem de krav, der stilles og de ressourcer, der 
er til stede gennem hele arbejdslivet. 
De faglige organisationer forventes at have en tydelig og aktiv rolle i indsatsen for 
arbejdsmiljøet. 
Når man læser disse linjer, bliver det også klart for én, at vi i Tønder Kommune og 
lærerkreds har en kæmpe opgave.  
Både på vores egne AMR-møder, som vi afholder 2 gange årligt og på møderne i AMFO 
Syd (Arbejdsmiljøforum for de sydjyske kredse), drøfter vi til stadighed, hvordan vi som 
fagforening kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet på vore skoler. 
 

Susanne Leth Sønnichsen og Susanne Thomsen 
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Pædagogisk udvalg 
 
Kredssamarbejdet mellem de gamle sønderjyske kredse, plus Kolding og Sydslesvig, 
kaldet Pædagogisk Forum Syd har igen i år arbejdet en del med inklusion. 
Her er der med skræk blevet lyttet en del til at: 
 
Tønder Kommune besluttede fra indeværende skoleår at nedlægge 80 
specialklassepladser. Nogle pladser nedlagde sig selv, da eleverne på grund af alder 
overgik til andre tilbud. En del specialelever blev overført til normalklasser, og næsten 
ingen ”nye” elever fik tilbudt plads i en specialklasse. 
 
Dette har så efterladt elever, lærere og pædagoger i en svær situation. Et 12-timers 
kursus i inklusion - af tvivlsom kvalitet - var alt der blev tilbudt de implicerede lærere. 
Ingen overvejelser, ud over de økonomiske, blev gjort over, hvad vi i Tønder ville med 
inklusion. Hvordan sikrer vi, at elever med særlige behov får den undervisning de har 
brug for – og krav på? Hvilke muligheder er der for den enkelte lærer for vejledning og 
sparring, og hvad gør man, hvis inklusionen bare ikke fungerer? 
 
I rigtig mange andre kommuner arbejder man også med tanker om øget inklusion. Flere 
steder har man brugt lang tid på at udarbejde mål og procedurer for en sådan, 
undersøgt, hvordan man gør andre steder og sørget for uddannelse til lærere og andre 
resursepersoner. Noget sådant har vi manglet i Tønder. 
 
Vi ser nu resultatet af strukturændringer, lærerforflyttelser, ledelsesdecimering, høje 
klassekvotienter og inklusion – alt sammen i samme skoleår: Nedslidning, stress, 
langtidssygdom. 
 
På IT-området har Tønder ønsket at være en foregangskommune. Men hvis enkelte 
skoler får ideer (og prioriterer) fx at gøre forsøg med IPads i undervisningen, drukner 
tiltagene i bureaukrati og diktater ovenfra eller fra IT-afdelingen i kommunen. Herfra 
opleves også omstændelige arbejdsgange, når der fx skal installeres programmer på 
skolens computere, eller gives adgang til lovligt indkøbt programmel – opgaver der 
tidligere kunne udføres i en håndevending af skolens IT-vejledere. 
 
Over alt dette oplever vi en enorm topstyring. 
Har man glemt begreber som: medbestemmelse, demokrati og medejerskab? 
 

På vegne af Pædagogisk udvalg: Vagn Lind 
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Fraktion 4 (Efterløns- og pensionistgruppen)  
 
Fraktion 4 havde ved årsskiftet 121 medlemmer. 
 
Der har i 2011 været afholdt følgende arrangementer: 
 
Januar: Blandede humørbolsjer ved Finn Skovfoged fra Skrydstrup 
Marts:  El Camino, pilgrimsfærd til Santiago de Compostella  
 ved Erling Bjerrum Petersen 
Maj:  Tur til Løgumkloster (rundvisning i kirke/kloster og besøg på højskolen)  
August:  Udflugt Sydslesvig (Svesinglejren, Husum og Nordstrand) 
Oktober:  Foredrag ved Anne Marie Olsen fra Hospice Sønderjylland 
December:  Besøg i Tønder Kristkirke og juleafslutning på kredskontoret 
 
Læs om nye spændende aktiviteter for 2012 på www.kreds95.dk under fraktion 4. 
 
Fraktion 4 udvalget består fortsat af: 
Hanna Holmgaard, Inge-Lise Popp Stuckert og Lis Mølgaard 
 
Hanna Holmgaard og Inge-Lise Popp Stuckert er desuden kredsens repræsentanter i DLF’s 
Pensionistforum Syd. 
 

Trine Aaløkke 

  

http://www.kreds95.dk/
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FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF YDELSER 
 
Der foreslås: 
  

 77,75 frikøbstimer pr. uge svarende til 4.043 timer årligt til kredsstyrelsen  
 

 Funktionstillæg:  
Formand: et reguleret tillæg på 5.000 kr./md. (2007 priser)  
Næstformand: et reguleret tillæg på 3.000 kr./md. (2007 priser) 
Øvrige kredsstyrelsesmedlemmers frikøbstimer suppl. med et tillæg svarende til 
undervisningstillægget. 
 

 Administration svarende til en 67,57 % HK-ansat 
 

 Rengøring 8 timer pr. måned 
 

 
 
 
KONTINGENT 
 
Kredsstyrelsen besluttede på mødet den 11.01.12 at indstille følgende kontingent- 
satser pr. 1. april 2012 til endelig beslutning på generalforsamlingen tirsdag, den  
13. marts 2012: 
 
 
Alm. medlemmer, Fraktion 1-2  510 kr./md. (stigning på 10 kr)
  
 
Pensionerede medlemmer, Fraktion 4   95 kr./md. (stigning på 5 kr)
  
 
Særlige medlemmer, Fraktion 6    98 kr./md. (uændret)  
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Valg til kredsstyrelsen 
 
Ulrik Nielsen 

 
Da jeg stadig har mod på jobbet som kredsformand, har jeg valgt at 
genopstille for en periode mere. 
Dette fordi jeg stadig finder arbejdet utroligt spændende – men også 
fordi jeg stadig mener at kunne byde ind med konstruktive løsninger 
til gavn for medlemmerne af Tønder Lærerkreds, samt udviklingen af 
kommunens skolevæsen. 
Dette ud fra devisen – har lærerne gode løn- og arbejdsforhold vil det 
uvægerligt medføre en god og gedigen undervisning i folkeskolen! 

Jeg skal gøre mit til – hvis jeg bliver genvalgt – at leve op til denne. 
Jeg håber derfor på generalforsamlingens opbakning og ser frem til et godt samarbejde 
de næste 2 år. 

Ulrik Nielsen 
 

 
 
Susanne Thomsen 

 
Mit navn er Susanne Thomsen, jeg er 47 år og har i 23 år været lærer 
på Digeskolen i Højer. De seneste 18 år har jeg været 
kredsstyrelsesmedlem, og i 11 år har jeg været tillidsrepræsentant. 
De seneste 6 år har jeg været arbejdsmiljøansvarlig i Tønder 
Lærerkreds. Dette område har gennem årene fået større prioritet, og 
jeg vil gerne fortsat være med til at videreudvikle dette arbejde og 
samarbejdet med sikkerhedsrepræsentanterne. Her har vi i de sidste 

år fået etableret et godt netværk og også arbejdet på tværs af de sønderjyske kredse er 
et spændende arbejde, som jeg gerne vil være med til at videreudbygge. 
I årenes løb er lærerarbejdet blevet mere og mere udfordrende, og den situation lærerne 
p.t. befinder sig i i Tønder Kommune, gør det ikke mindre nødvendigt at sætte fokus på 
arbejdsmiljøet. Derfor vil jeg gerne være med til fortsat at kæmpe for lærernes arbejds- 
og lønforhold. Jeg synes bestemt ikke, arbejdet er blevet mindre spændende i de år, jeg 
har været med, så derfor håber jeg stadig at kunne få lov til at være en del af 
kredsstyrelsen. 
 

Susanne Thomsen 
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Per Overlund 
 
Jeg genopstiller til posten som næstformand i kredsstyrelsen og som 
kongresdelegeret for på den måde at være med til at sikre de bedst 
mulige vilkår for kredsens medlemmer. 
 
Jeg er i den nuværende periode med i kredsens forretningsudvalg, 
organisationsudvalg, samt med i kredsens forhandlingsudvalg – og 
medvirker således i de lokale forhandlinger om løn og arbejdstid 
mellem kreds og kommune. 

En stor del af min tid på kredskontoret går med rådgivning og sagsbehandling i 
forbindelse med henvendelser fra medlemmer.  
 
Der vil også i den kommende periode være store udfordringer i det faglige arbejde. Vi har 
oplevet en kæmpe strukturændring på skoleområdet, krav om øget inklusion og samtidig 
et pres på faktoren i arbejdstidsaftalen alt sammen faktorer, der påvirker vores arbejde 
samt vores arbejdsmiljø på en uheldig måde.  
 
Vi skal arbejde for en ordentlig balance mellem de krav, der stilles, og de resurser der er 
til rådighed. 
Vi skal arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Vi skal ikke blive syge af at gå 
på arbejde. 
Det er afgørende for mig at løn- og arbejdsforhold er i orden. Det er simpelthen 
nødvendigt for at vi kan yde en ordentlig pædagogisk indsats. 

Per Overlund 
 
Trine Aaløkke Olesen 

 
Kredskasserer 
Jeg genopstiller som kandidat til kassererposten i Kreds 95.  
Grundet stadigt faldende medlemstal i kredsen er det en stor 
udfordring at få kontingentkronerne til at slå til. Jeg vil gøre mit 
bedste for, at kredsens midler anvendes efter deres formål under 
hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser.  
 

Det er vigtigt, at der også fremover findes en lokalkreds til at varetage Tønder Kommunes 
læreres interesser. Så jeg tager gerne udfordringen op. 

Trine Aaløkke Olesen 
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Vagn Lind 
 
Vagn Lind, specialklasserækken på Møgeltønder Skole, 
kredsstyrelsesmedlem siden 2008.  
TR-erfaring gennem 12 år i 3 kredse.  
 
I den kommende periode ser jeg følgende hovedpunkter, der trænger 
sig på: 
 

 at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for alle medlemmer, så vi undgår nedslidning og 
stress. 

 gode arbejds- og lønforhold. 

 at fortsætte kampen for en tidssvarende arbejdstidsaftale med plads til professionelt 
virke. 

 at inklusion foregår forsvarligt, både for lærere og elever. 

 at tildelingen af specialundervisningsressourcer lever op til lovens intentioner, som 
handler om barnets behov – ikke kommunens økonomi. 

 at medlemmernes medindflydelse på skolehverdagen genoprettes. 

 at fremme dialogen mellem medlemmer og lærerkreds, - mere synlighed og dialog. 
 
Jeg genopstiller med glæde til endnu en periode i kredsstyrelsen. 
 

Med venlig hilsen Vagn Lind 
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EKSTERN REPRÆSENTATION 
 
Forpligtende kredssamarbejde: 
 
Kongresdelegerede: Ulrik Nielsen, Per Overlund 
 
Arbejdsmiljø:  Susanne Thomsen, Susanne Leth Sønnichsen 
 
Pædagogik:  Vagn Lind 
 
Kursus:  Per Overlund, Trine Aaløkke Olesen 
 
Pensionistarbejde: Inge-Lise Popp Stuckert, Hanna Holmgaard,  

Lis Mølgaard 
 
 
 
Tønder Kommune: 
 
Hoved MED-udvalg (HMU): Ulrik Nielsen 
 
  Suppleant: Per Overlund 
 
Koordinerende MED: Ulrik Nielsen 
  Per Overlund 
 

Suppleant: 
Trine Aaløkke Olesen 

 
 
FagMED Skoler og Dagtilbud: Ulrik Nielsen 
(Børn og Skole Forvaltningen) Per Overlund 
 
  Suppleant: 
  Trine Aaløkke Olesen 
 
 

06-03-2012 

 



 

  



 

Kredsstyrelsen i perioden 01.04.2010 - 31.03.2012: 
 
Formand: 
Ulrik Nielsen, Skærbæk Distriktsskole 
 
Næstformand: 
Per Overlund, Toftlund Distriktsskole - Agerskov Skole 
 
Kasserer: 
Trine Aaløkke Olesen, Tønder Distriktsskole - Tønder Grundskole 
 
 
Susanne Thomsen, Tønder Distriktsskole – Filial Digeskolen 
 
Susanne Leth Sønnichsen, Løgumkloster Distriktsskole – Øster Højst Filialskole 
 
Vagn Lind, Tønder Distriktsskole – Filial Møgeltønder Skole 
 
 
Kontor: 
 
Tønder Lærerkreds 
Kogade 4, 1. t.v. 
6270  Tønder 
 
Tlf. 74 72 59 92 
E-mail: 095@dlf.org 
Internet: www.kreds95.dk 
 
Sekretær: 
Lis Johannsen 
 
Åbningstider: 
Mandag-torsdag: 9.00-16.00 
Fredag: 9.00-13.45 

 

mailto:095@dlf.org
http://www.kreds95.dk/

