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Generalforsamling 2015 i Tønder Lærerkreds 
 
Denne skriftlige beretning skal betragtes som bilagsmateriale til kredsens ordinære 
generalforsamling tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19. på Hotel Tønderhus i Tønder. 
Redaktionen er slut ultimo februar 2015. 
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 10. marts 2015. 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 
 
Dagsorden – Ordinær generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskaber 

a) Årsregnskab 
b) Regnskab for kredsens særlige fond 

4. Indkomne forslag (Der er ingen forslag) 
5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til 

evt. lønnet medhjælp. 
6. Budget og fastsættelse af kredskontingent 
7. Evt. 

 
Efter generalforsamlingen vil formanden gennemgå overenskomstaftalen fra OK15, og 
der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til aftalen. 

 

 
 
 

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 2014 

Fraktion 1-2  417 370 347 350 336 

Kontingentfri, 50% 4 11 7 3 1 

Kontingentfri, 100% 2 2 0 1 1 

Total for fraktion 1-2 423 383 354 354 338 

            

Fraktion 4, pensionister 98 99 104 108 109 

Kontingentfri, 100% 20 22 20 20 21 

Total for fraktionen 118 121 124 128 130 

 
 
 



 

 
Forretningsudvalget 
 
Indledning 
Skoleåret 2014/15 vil blive husket, som året hvor regeringsindgrebet (Lov 409) og 
folkeskolereformen skulle stå sin prøve! 
At det blev en prøvelse vil alle vist give mig ret i! 
Sidste forår blev vel det mest kaotiske i mands minde. For ingen havde overblik over 
opgaven med at planlægge et skoleår, hvor alt det kendte skulle brydes op til fordel 
for noget nyt! 
Beslutningerne var klart og tydeligt truffet af nogen, der ikke havde haft fingrene 
nede i materien. Eller med andre ord: Folk, der ikke kender det fjerneste til 
virkelighedens verden ude i folkeskolen! 
Jeg vil ikke her gennemgå hele forløbet, men henvise til diverse nyhedsbreve samt 
de mange møder i faglig klub ude på skolerne, hvor vi har diskuteret 
problemstillingerne. 
Jeg vil derudover selvfølgelig komme ind på emnet i min mundtlige beretning på 
generalforsamlingen! 
 
 
Lokalløn 
I slutningen af april måned 2014 underskrev vi en forhåndsaftale omkring de lokale 
lønaftaler gældende  
fra 1. august 2014. 
 
Det var lidt med bange anelser vi gik til forhandlingsbordet, da alle hidtidige aftaler 
blev sagt op i forbindelse med lovindgrebet ovenpå lockouten. 
Det viste sig dog hurtigt, at disse anelser var ubegrundede, og at man fra 
kommunens side var villige til at indgå en aftale, hvor vi bevarede værdien af den 
gamle aftale på trods af, at nogle af de elemeter, der indgik i det såkaldte Tønder-
tillæg, i fremtiden skulle komme til udbetaling efter konkret optælling. 
 
Alt i alt betød det, at alle som minimum bevarede sin hidtidige løn, men at de 
allerfleste medlemmer får en lille lønfremgang! 
 
Forhåndsaftalen kan ses på kredsens hjemmeside www.kreds95.dk  
  

 
 



 

 
Fratrædelsesordninger 
I foråret 2014 blev vi endnu engang enige med kommunen om at tilbyde en 
fratrædelsesordning for samtlige lærere og børnehaveklasseledere over 59 år. 
 
Aftalen blev igen godt modtaget, og et antal medlemmer fik mulighed for at gå på 
pension og nyde et velfortjent otium! 
 
Desværre ser det ikke ud til, at der bliver mulighed for det samme i 2015! 
 
OK-15 
På Danmarks Lærerforenings ordinære kongres den 2.-3. september 2014 blev 

følgende krav  
til OK-15 vedtaget: 
 
Løn 
Generelle procentvise lønstigninger 
Videreførelse af den nuværende reguleringsordning 
Lønforbedringer til LC-gruppen 
Forhandling af midlerne i specialundervisningstillæggene 
Grundløn til PB-ere i ernæring og sundhed 
Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse 
 
Arbejdstid 
Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at 
forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i 
tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med forældrene. 
 
Tryghed 
Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job i opsigelsesperioden. 
 
Ret til uddannelse i opsigelsesperioden 
 
Øvrige ansættelsesvilkår 
Ret til afvikling af 6. ferieuge. Særbestemmelsen om 6. ferieuge afskaffes således, at 
ferieaftalen kommer til at gælde fuldt ud som på det øvrige kommunale 
arbejdsmarked. 
 



 

Initiativer, der hjælper nyuddannede i deres arbejdssituation ved overgang fra 
professionsuddannelsen til undervisningsområderne. 
 
Tilpasning af reglerne om vilkår for varetagelse af praktik på baggrund af den nye 
læreruddannelse. 
 
Ændring af hovedaftalen således, at sparede lønmidler ved konflikt skal indbetales til 
en uddannelsesfond. 
 
Forhøjelse af AKUT-midlerne. 
 
Sikring af TR-repræsentation på hver matrikel. 
Overenskomstdækning 
 
Overenskomstdækning af USB/STU. 
 
Alle vejledere og konsulenter på UU dækkes af LC-overenskomsten 
 
Ny stillingsbetegnelse i overenskomsten med selvstændig grundløn og lønforløb: 
Pædagogisk/psykologisk konsulent. 
 
Tilpasning af områdebestemmelsen vedr. specialundervisning for voksne. 
 
Projekter 
Der indgås aftale, der fastlægger rammer for lokale aftalemuligheder for indsatser, 
der forbedrer arbejdsmiljøet. 
 
Partsanalyse af anvendelsen af den særlige bestemmelse i § 23 stk. 1 nr. 26 om 
kompetenceudvikling (efteruddannelsesplanen) 
 
Partsanalyse af anvendelsen af underbilag 2.1. til Lov 409 i kommunerne i forhold til 
engagement, professionalisme, fleksibilitet, administration og social kapital. 
 
Iværksættelse af forsøgsprojekter om arbejdstilrettelæggelsen. 
 
Partsanalyse af om der sker en balanceret reduktion af arbejdsopgaverne ved 
efteruddannelse og andre opgaver. 
 
 



 

Kravene skulle derefter samkøres med de øvrige LC organisationer inden de endelige 
kravformuleringer skulle udveksles med arbejdsgiverne KL i midten af december 
måned 2014. 
 
De endelige forhandlinger begynder i begyndelsen af 2015 og forventes afsluttet 
medio februar 2015! 
 
Der er i skrivende stund netop indgået et forlig på området som jeg vil kommentere 
på, på vores generalforsamling den 10. marts 2015. 
 
I forlæggelse af kravopstillingen blev der endvidere vedtaget en kongresvedtagelse 
om videreudvikling af strategien i lyset af lov 409: 
 
De overordnede mål for foreningens videre arbejde med udvikling af strategien i 
lyset af lov 409 er: 
 

 At medlemmerne har arbejdsmæssige rammer, så det er muligt at løse 
arbejdsopgaverne kvalificeret 

 At medlemmerne kan varetage og løfte det professionelle ansvar under 
klare, gennemskuelige og aftalte vilkår 

 At der er balance mellem medlemmernes professionelle forpligtelser og 
resurserne til gavn for arbejdsmiljøet 

 At medlemmernes professionelle status er høj og anerkendes 

 At sikre sammenholdet medlemmerne imellem 
 
Foreningen igangsætter løbende initiativer, der involverer alle niveauer i foreningen. 
Initiativerne skal dels sigte mod medlemmernes behov i dagligdagen, dels sigte mod 
at understøtte dagsordner lokalt som centralt, der kan forbedre de generelle 
rammer, som medlemmerne arbejder inden for. 
 

Ulrik Nielsen 
Kredsformand 

  



 

 
Organisation/møder/kurser  
 
Kredsen afholder ca. en gang om måneden fællesmøder med tillidsrepræsentanterne. 
Det overordnede formål er at styrke den gensidige orientering mellem kreds, TR og 
medlemmer. Kredsstyrelsen får på møderne et rigtig godt indtryk af, hvad der rører sig på 
skolerne, ligesom vi samtidig har mulighed at orientere og drøfte aktuelle tiltag og sager 
med tillidsrepræsentanterne. Dette gælder både lokale tiltag og  
sager fra DLF centralt.  
 
Det er så efterfølgende hensigten, at tillidsrepræsentanterne på møder i fagligklub sikrer 
sig, at medlemmerne har mulighed for at blive orienteret om og drøfte aktuelle 
fagpolitiske emner. Det er væsentligt, at de faglige klubber fungerer godt. Det er her TR 
får styrket sin funktion som medlemmernes talsmand over for skolens ledelse, og 
medlemmerne har ligeledes her mulighed for at få indflydelse på de aftaler, TR laver med 
skoleledelsen i MED udvalg og i forbindelse med arbejdsforholdene på skolen i øvrigt. Det 
er vigtigt, at der er stor tilslutning og opbakning til skolens faglige klub. Det er her tingene 
sker. Det er her, vi som lærergruppe kan være med til at påvirke arbejdsforholdene på 
vores arbejdsplads.  
 
Fællesmøderne er meget præget af Folkeskolereformen og lærerarbejdet under lov 409. 
Det er helt tydeligt at reformen er underfinancieret, og at det er lærernes mulighed for at 
forberede undervisningen, der financierer den øget mængde undervisning eleverne har 
fået.  
I Tønder Kommune arbejder lærerne under et administrationsgrundlag dikteret af 
forvaltningen. Et af formålene med dette grundlag skulle være fremme samarbejdet 
mellem lærer. Dette har vist sig at have lige den modsatte effekt.  Vilkårene for 
samarbejde er blevet væsentlig ringere. 

 
 
Møde/kursusudvalget  
 
Årets TR kursus blev afviklet på Agerskov Kro d. 26. – 28. januar 2015.  
Temaet var at sætte fokus på MED-strukturen og den rolle som TR har i det lokale MED-
udvalg. Vi havde Jørgen Bruun Christensen fra DLF til at give et oplæg og 
gennemarbejdede Tønder Kommunes MED-aftale. På afslutningsdagen havde vi Kenneth 
Nielsen fra Hovedstyrelsen og Esbjerg Lærerkreds til at fortælle om, hvad der rører sig i 
Hovedstyrelsen. Det kom naturligvis til at dreje sig meget om de dengang forestående 



 

overenskomstforhandlinger, men selvfølgelig også om mange af de unddragelser, der er 
opstået som en følge lov 409. 
 
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 3. oktober 14 afviklede kursusforum syd en fælles kursusdag for 
kredsstyrelsesmedlemmer i det forpligtende kredssamarbejde. Hensigten var at få en 
politisk drøftelse med HST om foreningens fremtid efter oplæg fra Anders Bondo 
Christensen.  
 

Henrik Jakobsen 

 
 
 
Arbejdsmiljøudvalget 
Efter sidste generalforsamling er ansvaret for arbejdsmiljøområdet i  
Tønder Lærerkreds overgået til undertegnede. Vi siger tak til Susanne Thomsen  
for dit mangeårige virke. 
 
Året startede på Arbejdsmiljøområdet med tiltagene fra skolernes side om 
oprettelse af lærerarbejdspladser. AMR, TR og MED udvalgene på skolerne har  
været kraftigt involveret i denne lange proces. Mange regler om bordstørrelser,  
hæve/sænke-funktion, m2 pr. arbejdsplads mm. Alt sammen godt nok, men nok så vigtigt 
at finde 
lokale løsninger, så lærerne føler sig medinddraget og lyttet til. 
De allerfleste steder har man fået oprettet gode forhold for lærerne. Generelt er  
der tilfredshed med inventar mm. Der, hvor det nogen steder halter, er det muligheden 
for at finde ro til fordybelse og til at arbejde uforstyrret, der er problemet. 
 
Der har været afholdt intromøde for nyvalgte AMR. Mødet blev afholdt i Haderslev d. 
8. oktober. Fra hovedforeningen deltog Jørgen Bruun Christensen, konsulent på  
arbejdsmiljøområdet og Kenneth Nielsen fra Hovedstyrelsen. 
 
Kredsen har også  afholdt møde med AMR'erne 11. november. Vi gennemgik AMRs 
muligheder 



 

for at komme igennem med en dagsorden bl.a. angående revision af skolens APV. 
APV skal efter Arbejdsmiljøloven tages op, når der sker større ændringer af arbejdets 
tilrettelæggelse og organisering. Dette må man jo nok sige er tilfældet efter at lærerne 
nu skal arbejde efter Lov 409. I den forbindelse snakkede vi om, at der skal være ekstra 
fokus 
på specielt det psykiske arbejdsmiljø. Her stiller DLF en spørgeskemaundersøgelse til 
rådighed  
for skolerne, hvis de ønsker at gøre brug af den. Kredsen samler her i foråret op på, 
hvordan det  
er gået med disse undersøgelser. Det psykiske arbejdsmiljø har vores største bevågenhed, 
- vi 
er meget bekymrede for det stigende sygefravær, hvor specielt langtidssygdom synes at 
tiltage 
i omfang. 
 
Der er i MED-systemet stigende behov for at løfte sager videre til FagMED og HovedMED. 
Dette for at være sikker på, at der opad i systemet er klarhed over, at skolernes 
medarbejdere 
er presset arbejdsmiljømæssigt. Det opleves desværre, at forvaltning og politikere ikke 
kender 
til lærernes arbejdsforhold. "Det går ufattelig godt", kan man læse i avisen fra Tønder 
Rådhus.  
MED-systemet skal også geares til at sætte fokus på dette forhold. 
 

 
Vagn Lind 



 

Pædagogisk udvalg 
I det forpligtende samarbejde mellem Kolding, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, 

Sydslesvig og Tønder (Pædagogisk Forum Syd) har vi fortsat lagt vægt på skolereformen 

og udmøntningen af denne. Men også Kompetenceudvikling (herunder Mærsk-

milliarden) og inklusion, er vores fokuspunkter foreløbig frem til 2016.  

Det er spændende og yderst tankevækkende at høre fra andre kommuner og andre 

skoler, hvor forskelligt den samme reform kan tolkes og føres ud i livet. I de 

landsdækkende medier har det været fremme, at ”gassen er ved at gå af ballonen” i 

forhold til at få bevægelse ind i undervisningen, brugen af lektiecafe/ faglig fordybelse og 

ikke mindst at få det lokale kultur- og foreningsliv på banen (hvis den sidste del 

nogensinde har været på banen!?!) Og det billede ligner også det, vi ser i Pædagogisk 

Forum Syd, ligesom det også tegner vores kommune, kan jeg se på de tilbagemeldinger 

jeg har fået fra jeres TR. I forbindelse med DLF-konferencen ”Skolereformen – i 

hverdagen”, som jeg og resten af Pædagogisk Forum Syd skal deltage i umiddelbart før 

Generalforsamlingen, har jeg fået svar af samtlige TR på de spørgsmål, som de i 

Hovedforeningen stiller angående udmøntningen af reformen. Under hvert punkt 

spørger de til gode eksempler; og jeg kan lige så godt sige det med det samme – dem er 

der ikke mange af!  

Mange steder forlyder det, at det manglen på tid, der ødelægger det gode initiativ og de 

gode ideer i forhold til at holde fast i reformens fine intentioner. Og det er svært at skille 

skolereformen og arbejdstid ad, for uden den fornødne tid til forberedelse, vil de fleste 

gode ideer jo forblive på tankeplanet. Her i kommunen er kredsen jo i dialog med 

forvaltningen, TR’ere og skolelederne, og vi kan se frem til det andet møde den 17. 

marts, men de møder handler KUN om arbejdstid. Udmøntningen af skolereformen og 

den pædagogiske del af en lærers arbejde mangles endnu at få plads på de møder.  

Med hensyn til kompetenceudvikling er vi her i kommunen jo fint med. Der er lavet en 

plan fra forvaltningens side, hvor målet for 2020 lyser forude, og de første lærere har 

været til kompetenceafklaringssamtaler i januar hos EUC Syd. For nogle en fin udfordring, 

for andre en hæslig ting, der bare skulle overstås. På landsplan har Danmarks 

Lærerforening fået midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 

almene Formaal til et kompetenceløft af lærere i fagene matematik, sprogfagene, idræt 



 

samt håndværk og design. Og allerede i efteråret blev der udbudt fire kurser, som 

lynhurtigt blev overtegnet af uddannelsesivrige lærere fra hele landet.   

Fokuspunktet inklusion er kilde til evig frustration. Fra DLF side vil man gerne høre de 

gode historier og indgå i samarbejde om, hvordan opgaven kan løses på skolerne, og 

selvom de gode historier er sparsomme, findes de, og fra Vandkunsten arbejdes der 

videre på at formidle dem og give gode ideer videre. I vores kreds har vi brug for, at I 

husker at udfylde de blanketter til registrering af vold, som findes på jeres skoler, når I 

oplever episoder med elever. Dels for jeres egen skyld, dels fordi det kan være svært at få 

forvaltningen til at tro på, at der foreligger et problem, hvis vi ikke har dokumentation på 

”fejlslagen” inklusion. 

Ja, det har været noget frustrerende at skrive dette indlæg, for hvor gode intentionerne 

end har været med den nye skolereform, så har det været svært for alle at føre dem ud i 

livet med den måde vores arbejdstid blev styret af lov 409. Nu håber vi, at den dialog vi 

har med forvaltning og ledere i forhold til strukturering af vores arbejdstid, kan få de 

gode historier til at blomstre frem.  

Irene Nim Hansen 
  

 



 

Fraktion 4 (Efterløns- og pensionistgruppen)  
 

Vi har i løbet af året afholdt 6 møder/udflugter. Udflugterne er endagsture, der oftest er 

forår/sommer. Møderne afholdes for det meste på kredskontoret fra kl 10 – ca.12. 

Vi startede året med, at Inger Marie Poulsen fortalte om sin svigerdatters forældre - en 

meget gribende beretning om 2 menneskers skæbne under anden verdenskrig.  

Den 8. april flyttede vi mødet til Medborgerhuset, hvor Jens Rosendal fortalte os om sine 

sange, og om hvordan de er blevet til – en hyggelig formiddag, hvor vi selvfølgelig også 

selv fik rørt stemmerne. 

Årets første udflugt gik til det lille selvstændige, økologiske mejeri NATURMÆLK i 

Broderup. Her fik vi en rundvisning, hvor der blev fortalt om driften og tankegangen med 

økologi. Senere blev der serveret lækre oste og brød, og sluttelig var der lejlighed til at 

handle i butikken. 

Den 1. september var vi på besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark. Eleverne viste os 

rundt på skolen og fortalte os om deres dagligdag. Derefter fortalte en lærer om skolen 

og arbejdet med eleverne. Vi sluttede dagen på skolen med en meget lækker frokost. 

I oktober besøgte vi Zeppeliner museet i Tønder. Her fik vi en meget interessant 

rundvisning og forklaring om den store luftskibsbase – senere var der tid til at kigge 

nærmere på de mange effekter, der var samlet. Vi sluttede dagen på kredskontoret med 

idemøde og en sildemad. 

Juleturen gik i år til Ribe. Vi mødtes på Kunstmuseet, der for få år siden gennemgik en 

meget stor restaurering - doneret af A. P. Møller fonden. Her fik vi en guidet rundvisning 

og nød de mange smukke malerier og skulpturer. Senere spiste vi en lækker frokost på 

Den Gamle Avlsgård i Ribe. 

Vores program ligger i en mere udførlig udgave på på kredsens hjemmeside under 

fraktion 4. Her kommer også næste års program til at ligge, og her kan man også tilmelde 

sig til arrangementerne. 

Fraktion 4 i Tønder er en del af ”Pensionistforum Syd”. To fra udvalget sidder med i dette 

forum (Jane og Hanna). Her afholdes 2 – 3 møder årligt samt deltagelse i årsmødet. 

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 fraktion 4 udvalget 



 

                                      
FORSLAG TIL FASTSÆTTELSE AF YDELSER 
 
Der foreslås 
  

 4318 frikøbstimer til kredsstyrelsen for skoleåret 2015-2016 
 

 

 Rengøring 8 timer pr måned 
 
 

 Funktionstillæg: 
Formand: et reguleret tillæg på 4500 kr/md (2007 priser) Næstformand: et 
reguleret tillæg på 2500 kr./md (2007 priser) 
Kasserer: et reguleret tillæg på 500 kr./md (2007 priser) 
Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer kompenseres for manglende 
undervisningstillæg 

 
 
 
KONTINGENT 
 
Kredsstyrelsen besluttede på mødet den 24.02.15 at indstille følgende til endelig 
beslutning på generalforsamlingen tirsdag, den 10. marts 2015: 
For fraktion 1-2: kontingentstigning på 10 kr. pr måned gældende fra 1. april 2015.  
For fraktion 4: uændret (1140 kr. pr år)  
 
 
 
  



 

  



 

EKSTERN REPRÆSENTATION 

 
Forpligtende kredssamarbejde: 
 
Kongresdelegerede: Ulrik Nielsen, Per Overlund 
 
Arbejdsmiljø:  Vagn Lind  
 
Pædagogik:  Irene Nim Hansen 
 
Kursus:  Henrik Jakobsen 
 
Pensionistforum Syd: Hanna Holmgaard, Jane Thude 
 
 
 
Tønder Kommune: 
 
Hoved MED-udvalg (HMU): Ulrik Nielsen 
 
  Suppleant: Henrik Jakobsen 
 
Koordinerende MED: Ulrik Nielsen 
  Henrik Jakobsen 
 
 
 
FagMED Skoler og Dagtilbud: Ulrik Nielsen 
(Børn og Skole Forvaltningen) Henrik Jakobsen 
 

   


