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Generalforsamling 2014 i Tønder Lærerkreds 
 
Denne skriftlige beretning skal betragtes som bilagsmateriale til kredsens ordinære 
generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19. på Hotel Tønderhus i Tønder. 
Redaktionen er slut ultimo februar 2014. 
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 11. marts 2014. 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
 
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 

 Trine Aaløkke Olesen,  

 Vagn Lind, Møgeltønder Skole 

 Kristian Kyndi Laursen 

 Irene Nim Hansen 

 Henrik Jakobsen 
 

9. Evt. 
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Valg af dirigent 
 
Kredsstyrelsen foreslår Torben Frederiksen, tidl. næstformand  
 
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 

 
 2010 2011 2012 2013 

Fraktion 1-2 (lærere og BH-klasseledere)  417 370 347 350 

Kontingentfri, 50% 4 11 7 3 

Kontingentfri, 100% 2 2 0 1 

Total for fraktion 1-2 423 383 354 354 
     

Fraktion 4, pensionister 98 99 104 108 

Kontingentfri, 100% 20 22 20 4  

Total for fraktionen 118 121 124 128 
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Forretningsudvalget 
 
Som jeg skrev i et medlemsbrev i juni 2013 blev skoleåret 2012/2013 på mange 
måder, et skoleår der vil gå over i historien! 
  
Aldrig før har vi været udsat for så massivt et pres på vores arbejdsforhold som i 
dette. 
Aldrig før har vi oplevet en lockout. 
Aldrig før har vi oplevet et regeringsindgreb omkring vores arbejdstid. 
 
Jeg vil ikke her beskrive hele forløbet men henvise til bogen  
Knockout – fortællingen om lærerkonflikten som udkom med bladet ”Folkeskolen” 
op til sommerferien 2013. 
 
Jeg vil dog ikke undlade at sige, som jeg også sagde på den ekstraordinære 
generalforsamling 11. juni 2013, at jeg var utroligt glad og stolt over at være formand 
for en forening, hvor det kollegiale sammenhold i den grad blev sat på prøve og 
bestod! 
 
Konflikten blev som bekendt afsluttet med vedtagelsen af Lov 409 hvori regering og 
folketing har udformet et regelsæt omkring lærernes og børnehaveklasseledernes 
fremtidige arbejdstidsregler. 
 
Dette blev fulgt op af vedtagelsen af en ny folkeskolereform. 
 
Med de tre skridt har arbejdsgiverne formået at få lærerne og 
børnehaveklasselederne ”kørt godt og grundigt over”, eller som de selv udtrykker 
det ”normaliseret”, samtidig med at de har fået finansieret folkeskolereformen! 

 

 
Lokale Forhold 
 
LOV 409 

 
Med henvisning til Lov 409 og KL’s anbefalinger hertil, har man i Tønder Kommune 
angiveligt valgt at genindføre diktaturet i kommunens skoler! 
 
Det betød, at der i ugen efter efterårsferien blev udsendt et dekret om lærernes 
tilstedeværelse på skolerne gældende fra 1. august 2014. 
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Kredsen blev orienteret om skrivelsen i ugen før efterårsferien med en besked om, at 
tilstedeværelsespapiret blot var til orientering og ikke til forhandling.  
 
I papiret er det præciseret, at alt arbejde i udføres på skolen, og fordeler sig på 
følgende måde: 

 
I elevernes 40 skoleuger (netto 200 skoledage) er rammen for lærernes 
tilstedeværelsestid 39 timer om ugen – svarende til 1560 timer på årsbasis. 
Distriktsskolelederen fastsætter, hvordan de 39 ugentlige tilstedeværelsestimer 
fordeles. 
Fordelingen af den ugentlige tilstedeværelsestid kan variere inden for det enkelte 
distrikt. 
 
Uden for elevernes 40 skoleuger skal lærerne være til stede 2 arbejdsuger a 30 timer 
fordelt over 10 arbejdsdage – svarende til 60 timer. 
Distriktsskolelederen fastsætter under hensyntagen til skolens behov, hvornår disse 
dage placeres. Placeringen kan variere fra filial til filial. Informationer om placering af 
dagene sker senest 3 måneder før de afvikles af hensyn til medarbejdernes 
muligheder for planlægning. 
  
Den resterende tid er lederstyret. Distriktsskolelederen træffer beslutning om 
anvendelse af tiden. 
Den lederstyrede tid kan afvikles på forskellige måder. Den kan fordeles som ekstra 
dage ud over de 210 dage, og den kan placeres som yderligere tilstedeværelsestimer 
ud over de 39 timers ugentlige tilstedeværelse. Den lederstyrede tid kan anvendes til 
afvikling af fx forældresamarbejde, lejrskole og skolefester. 
 
 
I samme periode har forvaltning og distriktsskolelederne arbejdet på et 
administrationsgrundlag, hvori man ”oversætter” Lov 409 til ”Tønder sprog”! 
 
Udkastet blev præsenteret på et møde mellem Kreds, TR, skoleledere og forvaltning 
den 21. februar 2014 og vil blive offentliggjort på skolerne i slutningen af februar og 
begyndelsen af marts. 
Fra kredsens side har vi, igennem hele forløbet, forsøgt at få indflydelse på både 
tilstedeværelsen og administrationsgrundlaget, dog uden det store held! 
 
Fra arbejdsgivernes side er vi hele tiden blevet mødt med den samme 
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argumentation nemlig, at Tønder Kommune følger KL’s anbefalinger om, at der 
ikkeskal indgås lokale aftaler omkring lærernes arbejdstid! 

 
En retorik der synes fuldstændig ude af trit med virkeligheden på det danske 
Arbejdsmarked anno 2014! 
 
 
Folkeskolereformen 

 
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune vedtog den 30. maj 2013 at nedsætte en 
følgegruppe i forbindelse med implementering af skolereform 2014. 
Kommunalbestyrelsen besluttede at forankre følgegruppen i Børn og Skoleudvalget. 
Kommissoriet for følgegruppen er: 
 
Følgegruppens opgave er at styre og have overblik over en involverende og 
afklarende proces, hvori det brede aktørfelt i implementeringen af skolereformen 

inddrages. 
 
Følgegruppen skal tilrettelægge den involverende og afklarende proces med 
udgangspunkt i og respekt for skolereformens 3 overordnede mål: 
 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt 
for professionel viden og praksis. 

 
Endvidere skal følgegruppens arbejde forholde sig til de nye frihedsgrader på 
skoleområdet, som skolereformen indeholder. 
 
Følgegruppens opgave er, at tilrettelægge, gennemføre og samle op på processen, 
således at aktørfeltets ideer, input og blik for muligheder i udviklingen og 
implementeringen af skolereformen i Tønder Kommune samles og tydeliggøres. 
 
Udbyttet af følgegruppens arbejde skal foreligge, således at det kan indgå i 
kommunalbestyrelsens beslutninger om rammer, principper og retningslinjer for den 
endelige implementering af skolereformen i Tønder Kommune. 
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Følgegruppen består af 20 personer heriblandt 1 repræsentant fra Kredsen. 
 
Første møde i følgegruppen blev afholdt den 7. august 2013. 
 
På mødet blev der nedsat et antal arbejdsgrupper der hver især skulle komme med 
input og ideer i forhold til det overordnede emne. 
 
Følgende arbejdsgrupper blev nedsat: 
 

 Overgang fra dagtilbud til skole 

 Overgang fra skole til ungdomsuddannelserne 

 Den understøttende undervisning, organisering af den sammenhængende 
skoledag og mere varieret skoledag 

 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger 

 Motion og bevægelse 

 Sammenkobling af elevplaner og uddannelsesplaner 

 Skolebestyrelsesarbejdet 

 Frivillige foreninger og musik- og billedskole 
 
Fra kredsens side var vi repræsenteret i samtlige arbejdsgrupper. 
 
I forhold til tidsplanen var det sådan, at arbejdsgrupperne arbejdede med opgaven i 
august og september måned 2013, hvorefter hver enkelt arbejdsgruppe på et møde 
den 7. oktober 2013 skulle fremlægge resultatet af arbejdet for de øvrige 
arbejdsgrupper samt følgegruppen. 
 
Samtlige input blev efterfølgende skrevet sammen, til brug for den politiske 
beslutning om implementeringen af folkeskolereformen. 
 
Siden da har der været meget stille om projektet – angiveligt på grund af, at 
folketinget først vedtog reformen den 20. december samt valget af en ny 

kommunalbestyrelse! 
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Lærerarbejdspladser 

 
I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der udarbejdet et notat om 
lærerarbejdspladser. 
 
I notatet står: 
 
Begrundelse for øget behov for lærerarbejdspladser 
 
Vedtagelsen af nye arbejdstidsregler på lærerområdet i foråret 2013 indeholder et 
udgangspunkt, der fordrer tilstedeværelse for lærerne i størstedelen af deres 
arbejdstid. Arbejdstidsreglerne træder i kraft d. 1. august 2014. 
 
Arbejdstilsynets krav til stationære arbejdspladser 

 
Med tilstedeværelse i størstedelen af arbejdstiden skal der stilles stationære 
arbejdspladser til rådighed for lærerne. Arbejdstilsynet definerer en stationær 
arbejdsplads som: 

 En stationær arbejdsplads, det vil sige en arbejdsplads, hvor medarbejderne 
arbejder længere end få minutter ad gangen og samlet mere end 1-2 timer 
dagligt. 

 
En stationær arbejdsplads skal etableres i et rum, der lever op til krav om udluftning, 
fugtighed, stråling og lysindfald. Arbejdspladsen skal indeholde: 
 

 indstillelige borde (hæve/sænke) og stole (kontorstole) 

 computer, skærm, tastatur og mus 

 adgang til kopimaskine og printer – må ikke stå i samme rum som 
arbejdspladserne er etableret 

 adgang til telefon – med muligheder for at have samtaler forbundet med 
tavshedspligt 

 tilstrækkelig belysning 

 afsætningsplads (hylder el. lign.) 

 mulighed for at skifte arbejdsstilling, lægge underarmene på bordet og have 
arbejdsmateriale liggende ved siden af sig 
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Forventelige inventarbehov og udgifter 

 
Etablering af stationære arbejdspladser tager udgangspunkt i: 
 

 at ingen har krav på eget kontor eller privat arbejdsbord 

 at der skal være en ledig arbejdsplads til alle, der ønsker at gøre brug af det 
indenfor arbejdstiden 

 at skolerne har de nødvendige m2 til rådighed 
 
På baggrund af arbejdstilsynets krav til stationære arbejdspladser og ovenstående 
skal der 1. august 2014 være etableret arbejdspladser til 350 medarbejdere. 
 
Samlet udgift ca. 4 mio. kroner 
 
 
I forbindelse med forhandlingerne om budget 2014 blev det så besluttet, at man ville 
anvende de opsparede lønudgifter fra lockouten til at finansiere disse 
arbejdspladser!! 
 

 
Lokalløn 

 
Som en afledt effekt af vedtagelsen af Lov 409 og de dermed ændrede arbejdsvilkår 
opsagde Tønder Kommune den 1. januar 2014 vores lokale lønaftale, med virkning 
fra 1. august 2014. 
 
I opsigelsen stod der, at kommunen snarest muligt ville indkalde til forhandling om 
en ny lokalaftale. 
I skrivende stund har vi ikke modtaget nogen invitation men er gang på gang blevet 
orienteret om, at den er lige på trapperne. 
 
Hvad det vil betyde for den enkelte lærer/børnehaveklasseleder tør jeg ikke spå om 
på nuværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig forsøge på at fastholde det lønniveau 
vi har, således at ingen går ned i løn! 
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Fratrædelsesordninger 

 
I det tidlige forår blev vi enige med kommunen om at give et tilbud om en 
Fratrædelsesordning til samtlige lærere over 59 år. 
13 medlemmer valgte at få lavet en beregning, og efterfølgende har alle takket ja til 
tilbuddet. 
Et så godt tilbud, at mange kolleger i de omkringliggende kommuner har set 
misundeligt til det! 
At alle tog imod tilbuddet har så også betydet, at vi i Tønder Kommune for første 
gang i lang tid kunne ansætte nye kolleger fra 1. august 2013! 
 
Vi er i skrivende stund igen blevet enige med kommunen om en lignende ordning i 
dette skoleår. 
 
Det betyder at alle over 59 år igen i år vil modtage et brev om en mulig 
fratrædelsesordning. Brevet vil blive udsendt i begyndelsen af marts måned 2014. 
 

  
 

HMU arbejdet 

 
Som en konsekvens af de nye arbejdstidsregler vil det i fremtiden være i MED 
systemet vi kan påvirke arbejds- og personaleforhold på de enkelte arbejdspladser.  
Fra kredsens side vil vi derfor optimere dette arbejde samt holde alle 
repræsentanter i MED udvalgene orienterede om de muligheder, der ligger i det 
system. 
 
På Tønder-portalen kan man gå ind og se de politikker og guidelines der er blevet 
udarbejdet i HMU, samt se og læse referater fra de forskellige MED-udvalg i Tønder 
Kommune. 
 

 
 

 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
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Organisation/møder/kurser 
Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanter afholder jævnligt fællesmøder, hvor gensidig 
information og drøftelser af aktuelle problemstillinger er et centralt punkt. Fællesmøder 
afholdes traditionelt en gang om måneden, men er i år suppleret med ekstraordinære 
fællesmøder, og det er der god grund til. 
I indeværende periode oplever vi, at vi nu skal til at planlægge og fungere under 
arbejdstidsregler fastlagt ved lov (L409), og selve udmøntningen af loven er lagt ud til 
lederne, så der er altså ingen aftaler, men uindskrænket ledelsesret. Vi oplever at skulle 
planlægge efter en ny folkeskolereform, men kan konstatere, at som det ser ud lige nu, 
er der ikke meget konkret viden om den skole, vi skal byde eleverne velkommen til efter 
sommerferien. Det må pointeres, at KL og regeringen alene bærer ansvaret for udfaldet. 
Samtidig er der forventninger og krav til lærerne om mere undervisning, bedre kvalitet i 
undervisningen samt krave om øget inklusion af elever i klasserne, uden vi oplever, at der 
følger de nødvendige resurser med til en vellykket inklusionsproces.  
Derfor er fællesmøderne nok vigtigere end nogensinde. Det er ude på skolerne, man skal 
finde ud af, hvornår man møder om morgenen, hvornår man går hjem, om man arbejder 
42 eller 43 uger, hvordan opgaveoversigten skal se ud, hvordan arbejdstiden registreres 
o.s.v.  
Det er afgørende, at man får en dialog om, hvordan man vil gribe udfordringerne an og 
får drøftet, hvordan man kan stå sammen som kolleger. Det er vigtigere end nogensinde, 
at de faglige klubber fungerer godt, og at der er fuld opbakning til tillidsrepræsentanten. 
Det er i fagligklub, TR får styrket sin funktion som medlemmernes talsmand over for 
skolens ledelse. Det er i faglig klub, vi som lærergruppe kan være med til at påvirke 
arbejdsforholdene på vores arbejdsplads. 
På fællesmøderne kan vi drøfte forskellige muligheder, inspirere hinanden gensidigt, og 
ikke mindst klæde tillidsrepræsentanterne på til drøftelserne i faglig klub. 
 
Tønder lærerkreds havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2013. 
Generalforsamlingen vedtog at nedsætte den centrale del af kontingentet med 113 kr., 
så beløbet blev reduceret til 100 kr. pr måned. Samtidig blev den lokale del af 
kontingentet nedsat med 200. kr./md. 
Det betød, at kontingentet pr. 1. august 2013 i  Tønder lærerkreds,  blev 197 kr. pr. 
måned. Hertil kommer så konfliktlånet på 420 kr./md., som mange af de lockoutede 
medlemmer havde tegnet. Medlemmer, der ikke var omfattet af konflikten, skulle betale 
konfliktkontingent, som også var på 420 kr.  
Fra 1. august 2013 frem til august 2017 skal medlemmerne i Tønder lærerkreds i fraktion 
1 og 2 betale 197 kr. pr. måned i kontingent og 420 kr. pr måned i 
konfliktlån/konfliktkontingent  altså 617 kr pr måned                 
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Møde/kursusudvalget. 
  
 
 Årets TR kursus blev afviklet på Agerskov kro og hotel. d. 15 . – 17. januar 2014. Her var 
temaet  naturligvis også lov 409 og folkeskolereformen, en lærers arbejdsuge/dag efter 
1.08.2014, fremtidige lønaftaler samt drøftelse af strategier og vore 
tillidsrepræsentanters  handlemuligheder i den nye virkelighed. Onsdag den 15. januar 
blev indledt med et møde mellem forvaltningen, skolelederne og TR, hvor vi bl.a. 
drøftede skolereformen og de nye arbejdstidsregler. Mødet var et godt afsæt til den 
resterende del af kurset.  
Kurset vekslede mellem orientering, drøftelser og  gruppearbejde. Desuden  havde vi 
engageret vores lokale hovedstyrelsesmedlem Per Sand til at afslutte kurset med sidste 
nyt fra hovedstyrelsen og DLF´s udfordringer i den kommende tid. Vi havde et par gode 
og udbytterige dage på TR kurset 
 
Kursus forum syd, udvalget for kursusansvarlige i det forpligtende kredssamarbejde i 
kredsene 91, 92, 93, 95, 111 og 163, planlægger og gennemfører kurser for 
kredsstyrelsesmedlemmer samt for tillidsrepræsentanter, der har gennemgået den 
centrale TR uddannelse.  
 
Den 20 november blev der i kredsens lokaler afholdt et fælleskursus  for vore 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der blev sat fokus på 
handlemuligheder i folkeskolereformen samt lov 409. 
 
 I Kursusforum syd har vi ellers i år oplevet en voldsom aktivitet fra hovedforeningen med 
krav om  kurser samt planlægning af kurser, lyttemøde m.m. for 
kredesstyrelsesmedlemmer, kongresdelegerede, tillidsrepræsentanter og øvrige 
medlemmer.  
Øvrige lokale kurser, med henblik på nødvendige kompetencer for tillidsvalgte, kurser 
med temaer omkring samarbejde mellem AMR og TR planlægges først senere på året i 
kursusforum syd. 
 

Per Overlund 

 
  



 15 

Arbejdsmiljøudvalget 
 

Igen har det for os været et turbulent år. Sårene efter lockouten er stadig ikke lægt, og 

den nye skolereform, hvor vi opererer med mange ubekendte, har haft stor indflydelse 

på, hvordan den enkelte lærer har og har haft det. 

Når vi på kredskontoret har haft møder med AMR, har det været meget tydeligt, at det 

har været ovenstående, der har fyldt meget i hverdagen.  

En af de ting, som arbejdsmiljøudvalget og AMR har arbejdet med har været de 

lærerarbejdspladser, som til august skal stå klar på vores skoler. Det har været drøftet i 

MEDsystemet, på fællesmøder og ude lokalt på skolerne.  Nogle steder har Inger Løn, 

som er arbejdsmiljøkonsulent i Tønder kommune, været med ude at se på forholdene på 

skolerne. På nuværende tidspunkt er der stadig gang i arbejdet, så man kan på skolerne 

kan være med til at præge, hvordan det skal være. Det vigtigste er, at medarbejderne 

bliver inddraget. 

Ligeledes fylder inklusion stadig meget. Vi har mange elever med eller uden diagnoser, 

som er inkluderet. Det er meget tydeligt, at kommunens intention om at inkludere så 

mange elever med vanskeligheder som muligt er ved at være opfyldt, men man kan godt 

spørge sig selv om det er godt for arbejdsmiljøet og om det er de bedste tilbud for alle 

elever. 

Der har igen i år været afholdt intromøde for nyvalgte AMR. Mødet blev afviklet i 

Haderslev den 7. oktober. Fra hovedforeningen deltog Jørgen Bruun Christensen, som er 

konsulent indenfor arbejdsmiljø og Per Sand, som sidder i hovedstyrelsen. 

Den 20.november holdt vi en fælles kursusdag for TR og AMR. Emnet var: 

Folkeskolereformen og Lov 409. Fremadrettet vil samarbejdet mellem AMR og TR været 

endnu mere vigtigt end det er i dag. 

I år har der været valg til AMR. Valget skulle være afviklet før 1. februar. Enkelte steder er 

der kommet en ny person på posten. 

 
Susanne Thomsen 
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Pædagogisk udvalg 
 

Kredssamarbejdet mellem de gamle sønderjyske kredse, plus Kolding og Sydslesvig, 

kaldet Pædagogisk Forum Syd har i 2013 specielt arbejdet med Folkeskolereformen. 

En reform som først nu er endelig vedtaget. Derfor er megen tid gået med at holde sig 

orienteret om, hvilke politiske tiltag der nu var på banen og konsekvenserne for lærere 

og elever. Det er frustrerende, at en reform af folkeskolen skabes uden at politikerne ville 

lytte til aktørerne og tilsidesætter eksperternes viden om ”det der virker”. Vi står nu i en 

ny virkelighed og må trods alt få det bedste ud af den.  

Vi har som kreds og som enkeltlærere været med i Tønder kommunes arbejdsgrupper 

omkring reformen. Trods alt positivt, at vi måtte være med. Dette var ikke tilfældet i alle 

landets kommuner. MEN: - 

Arbejdsgrupperne som har båret præg af at være besat med rigtig mange ledere, 

pædagoger og ret få lærere. Der er bl.a. blevet arbejdet med den udvidede og mere 

varierede skoledag, de ansattes kompetenceudvikling, den understøttende undervisning, 

mere bevægelse i undervisningen. Mange ideer har været på bordet, - nu er det så 

spændende at se, hvor meget kommunalbestyrelsen beslutter at bestemme sig til. Vi 

venter stadig på et udspil. Det ville have været godt, at der havde været mere fokus på 

lærernes medejerskab. 

I marts, lige før lockouten blev annonceret, deltog pædagogisk udvalg i en konference om 

"Øget  brug af IT i undervisningen".  Et arbejde der naturligt nok kom til at drukne i april 

måneds genvordigheder. Men ingen tvivl om, at der satses på området. 

 

I skrivende stund venter vi på endnu en konference om, - selvfølgelig, - 

”Folkeskolereformen”, her i slutningen af februar. Der skal kortlægges, hvordan 

kredsenes indflydelse på implementeringen har været håndteret, - samt mulighederne 

for fortsat indflydelse. 

 
 Vagn Lind 

 



 17 

Fraktion 4 (Efterløns- og pensionistgruppen)  
 
 
Vi har i løbet af året afholdt 5 møder/ udflugter. Udflugterne er endags ture, der oftest er 
forår/sommer – møderne afholdes for det meste på kredskontoret fra kl. 10 – kl. ca. 12. 
Vi startede året med en meget spændende beretning fra Statsfængslet i Renbæk. Her 
fortalte Peer Bendtsen om sit arbejde med narkomaner og anderledes fungerende 
mennesker. gennem 20 år i kriminalforsorgen.  Den 21. marts tog Hans Guldager os med 
på en spændende ”rejse” til det lille kongerige Buthan. Her arbejdede han i en periode 
indenfor vandforsyningen. Årets første udflugt var 16. maj og gik med bus til det gamle 
danske land syd for grænsen. Vi kørte til Dannevirke, hvor vi fik en rundvisning ved 
Valdemars muren. Vi besøgte også museet, og efter en dejlig frokost her, kørte vi til AP 
Møllerskolen i Slesvig, hvor vi også fik en meget spændende rundvisning og hørte om 
skolen. 
Den 5. september skulle vi atter på udflugt, og denne gang gik turen til Christiansfeld. Vi 
fik en rundvisning af kirken, og guiden fortalt om brødremenigheden og dens traditioner. 
På turen rundt i byen så vi på de mange gamle huse, som nu var ved at blive restaureret. 
Vi sluttede dagen med frokost på Brødremenighedens hotel. 
Julefrokosten holdt vi i år på på restaurant Seebul på Noldes Museum. Vi startede dagen 
med en meget spændende rundvisning af Emil Noldes værker. Herefter bevægede vi os 
ind i restauranten, hvor vi kunne nyde udsigten over marsken, inden vi nød den lækre 
mad og julehyggen. 
Vores program ligger i en mere udførlig udgave på kredsens hjemmeside under fraktion 4. 
Her kommer også næste års program til at ligge. 
Fraktion 4 i Tønder er en del af ”Pensionistforum Syd”. To fra udvalget sidder med i dette 
forum (Jane og Hanne). Her holdes der 2 – 3 møder årligt samt deltagelse i Årsmødet. 
Referat fra disse møder sendes ud til vores medlemmer. 
 
Fraktion 4 formål: Lave mangeartede arrangementer til oplysning og hyggeligt samvær for 
vores medlemmer samt være med i Pensionistforum Syd og høre,hvad der sker i 
Folkeskolen. 
 
    Vi glæder os til at se kommende pensionister/ægtefæller – VELKOMMEN 
 
                                      
                                                                           Hilsen 

  Jane Thude – Kirsten Brøchner Jensen 
Inge-Lise Stuckert – Hanna Holmgaard – Lis Mølgaard 
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FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF YDELSER 
 
Der foreslås 
  

 84 md/4368 år frikøbstimer til kredsstyrelsen 
 

 Funktionstillæg: 
Formand: et reguleret tillæg på 5000 kr/md (2007 priser) Næstformand: et 
reguleret tillæg på 3000 kr/md (2007 priser) 
Øvrige kredsstyrelsesmedlemmers frikøbstimer suppl. med et tillæg 
svarende til undervisningstillægget 

 

 Rengøring 8 timer pr måned 
 
 
(Uændret) 

 
 
 
KONTINGENT 
 
Kredsstyrelsen besluttede på mødet den 05.02.14 at indstille følgende kontingentsatser 
til endelig beslutning på generalforsamlingen tirsdag, den 11. marts 2014. 
 
 
Alm. medlemmer 
Fraktion 1-2  197 kr  
 
Pensionerede medl. 
Fraktion 4    95 kr   
 
Særlige medlemmer 
Fraktion 6    98 kr  
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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. 
 

 
Trine Aaløkke Olesen 
 
Kredskasserer 
 
I starten af den forgangne valgperiode fik vores HK-ansatte, Lis 
Johannsen, andet arbejde. Kredsbestyrelsen valgte - vores økonomi 
taget i betragtning - ikke at ansætte en ny. Mange af Lis’ 
administrative arbejdsopgaver blev mine. Dem vil jeg gerne fortsætte 

med, samt gøre mit bedste for, at kredsens midler anvendes efter deres formål under 
hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser. Så selvom jeg er gået over i 
pensionisternes rækker, genopstiller jeg som kandidat til kassererposten i Kreds 95. 
 
 

 
Vagn Lind 
Vagn Lind, specialklasserækken på Møgeltønder Skole, 

kredsstyrelsesmedlem siden 2008. 

TR-erfaring gennem 14 år i 3 kredse. 

Jeg genopstiller med glæde til endnu en periode i kredsstyrelsen. 
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I den kommende periode ser jeg følgende hovedpunkter, der trænger sig på: 

at fortsætte kampen for at genindføre en tidssvarende arbejdstidsaftale med plads til 

professionelt virke.  

indtil da, at holde skole og medlemmer fast i at fast arbejdstid kræver ordentlige forhold 

på skolerne. 

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

stress. 

gode arbejds- og lønforhold. 

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. 

 

 

Henrik Jakobsen 
 
På opfordring opstiller jeg som næstformand i kredsstyrelsen. 
Når jeg tør opstille som næstformand uden først at have siddet i 
kredsstyrelsen, skyldes det at jeg synes jeg har stor erfaring med 
organisationsarbejdet. 
Jeg har været tillidsmand på Toftlund Skole siden 2002 og Distrikts-TR i 
distrikt Toftlund de sidste 4 år. Som Distrikts-TR har jeg i alle årene 

deltaget i kredsstyrelsesmøderne og derigennem fået et ganske godt indblik i 
kredsarbejdet. 
 
Jeg er 51 år og har været lærer i Toftlund i næsten 24 år. Arbejdsmæssigt har jeg arbejdet 
i overbygningen, på mellemtrinnet samt i specialklasserækken. 
 
I kredsarbejdet vil jeg arbejde for, at vi under lov 409 får skabt så gode rammer som 
muligt i vores daglige arbejde.  
Jeg har oplevet, at mange lærere de sidste år gradvist har mistet overskud og 
engagement i arbejdet bl.a. grundet stort arbejdspres og topstyring af arbejdet. 
En forudsætning for Den Gode Skole er, at lærere har overskud og engagement. Derfor 
skal vi have overbevist vores arbejdsgivere om, at den vigtigste ressource i skolen er 
lærerne og den bedste undervisning sker, når lærerne trives. 
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Kristian Kyndi Laursen 

TR på Skærbæk Distriktsskole 
 

Jeg hedder Kristian Kyndi Laursen og er ansat på Skærbæk 
Distriktsskole, hvor jeg TR. 
I den egenskab har jeg i de sidste knap 2 år siddet med ved møderne i 
Kredsstyrelsen. Da der nu er 2 KS-medlemmer, der har valgt at 

stoppe, ja men så vil jeg gerne opgraderes – om man så må sige – til 
kredsstyrelsesmedlem. 
Jeg stiller op, fordi jeg har lyst til at gøre en indsats for at sikre os lærere ordentlige løn- 
og arbejdsforhold, og når man ser på, hvad der er sket de seneste år med skolelukninger, 
afskedigelser, inklusion med afledt dårligt arbejdsmiljø til følge, og som kronen på værket 
en fuldstændig grotesk lock out, og når vi ser på, hvad der venter med implementering af 
L 409 og folkeskolereform, ja men så er der nok at tage fat på. 
Det arbejde, der venter, vil jeg gerne tage del i ved at være medlem af kredsstyrelsen.  
 
  

Irene Nim Hansen 

Hvorfor? 

Jeg stiller op til kredsvalg, fordi jeg mener, at jeg kan bidrage med med 

noget nyt; en ny måde at se tingene på, en ny måde at formulere 

tingene på og ikke mindst en ny måde at gøre tingene på. Nu er det 

ikke fordi, jeg synes, at alt nyt er godt, men vi står overfor en helt ny 

hverdag fra 1. august 2014, og jeg er sikker på, at hvis vi skal få det 

bedste ud af den situation, så må vi være klar til at anskue vores arbejdsliv på en helt ny 

måde. Og i det arbejde tror og håber jeg, at jeg kan være med til at gøre noget godt for 

os alle.  

Hvem? 

I en alder af 26 år blev jeg i 2000 uddannet på Odense Seminarium, og arbejdede mine 

første to år på Agedrup Skole mellem Odense og Kerteminde. I 2002 flyttede jeg med min 

kæreste til Tønder, og jeg fik job på Tønder Kommuneskole, hvor jeg arbejdede frem til 

skolesammenlægningerne i 2011. I dag har jeg min gang på Tønder Grundskole, hvor jeg 

underviser i matematik, engelsk og idræt på mellemtrinnet. Privat består familien i dag, 

udover kæresten, også af Amanda på 8, Alfred på 5 og Mads Anton på 1 år. 

Jeg håber, at I vil vise mig tillid og stemme på mig. 
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EKSTERN REPRÆSENTATION 
 
Forpligtende kredssamarbejde: 
 
Kongresdelegerede: Ulrik Nielsen, Per Overlund 
 
Arbejdsmiljø:  Susanne Thomsen,  
 
Pædagogik:  Vagn Lind 
 
Kursus:  Per Overlund 
 
Pensionistforum Syd: Hanna Holmgaard,  Jane Thude 
 
 
 
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 



 

 


