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Til medlemmerne af Tønder Lærerkreds 

 

 

I sidste uge blev det nye ”Samarbejdsgrundlag” for arbejdstilrettelæggelsen for skoleåret 

2015/16 offentliggjort! (Kan ses på kredsens hemmeside www.kreds95.dk ) 

 

At det har fået ændret navn fra ”Administrationsgrundlag” til ”Samarbejdsgrundlag”, skal 

man desværre ikke lægge alt for meget i. Godt nok står der i indledningen at det er blevet til i 

dialog mellem forvaltning, skoleledere og Tønder Lærerkreds, men her må vi konstatere, at 

det har været umådelig svært at bevæge de øvrige parter over i noget der kunne minde om en 

aftale, som det er set i nogle af vore nabokommuner og over det ganske land! 

 

Ærgerligt da der ellers med OK-15 blev skabt grundlag for at kommune og kreds igen kunne 

indgå fornuftige aftaler, til gavn ikke kun for lærere og børnehaveklasseledere, men så 

sandelig også for eleverne! 

 

Sådan skulle det altså ikke være, hvilket betyder at det igen i år, er ude i distrikterne og på 

den enkelte filial, man skal finde løsninger på alle de spørgsmål der trænger sig på, for at få 

skoledagen til at ”virke” for både medarbejdere og elever. 

 

At man fra forvaltningens side ikke har villet tage ansvar i denne situation, friholder dog ikke 

kommunen fra de forpligtigelser der fulgte med vedtagelsen af OK-15! 

Jeg tænker her på det såkaldte 15 punktsprogram også kaldet bilag 1.1 hvori parterne har 

givet hinanden håndslag på, at planlægningen af skoleåret 15/16 skal ske på en noget mere 

kvalificeret måde end sidste forår. 

 

I 15 punktsprogrammet står der bl.a. at det skal sikres at lærerne har reelle muligheder for at 

leve op til folkeskolelovens bestemmelser! Herudover skal det sikres at den enkelte får 

fastlagt en sammenhængende og effektiv tid til forberedelse, samt at den fastsatte 

forberedelsestid som udgangspunkt ikke kan anvendes til andre formål! 

 

For at sikre dette bør der efter vores opfattelse sættes tid på opgaven i opgaveoversigten, 

således at det er muligt for den enkelte lærer, at se om disse betingelser bliver opfyldt! 

Alternativt må man skemalægge forberedelsestiden. 

 

Som de fleste nok har bemærket er der i øjeblikket en strid mellem KL og LC omkring dette 

spørgsmål! – Men hvis en faglig voldgift kan komme til en anden tolkning af ”det skrevne 

ord” skal de vist have deres ”skolepenge” tilbage! 

 

Tønder Kommune har, som medlem af KL, en forpligtigelse til at støtte op om 15 punkts 

papiret. Derfor virker det noget paradoksalt at man i det sidste års tid har fremturet med, at 

man bare fulgte KL’s opfordringer i forhold til lærernes og børnehaveklasseledernes 

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


Side 2 af 2 

arbejdstidsforhold, og når der så bliver blødt op omkring de stive regler – ja så er det 

pludselig lige meget hvad KL siger og har sagt!! 

 

Vi vil dog følge udviklingen tæt, og har allerede bedt om at få aktivitetsplaner og 

mødeskemaer i lighed med sidste år for at se om kommunen opfylder de forpligtigelser der 

følger med indgåelsen af en OK-aftale. 

 

Herudover er vi i gang med at lægge sidste hånd på forhåndsaftalen om lønvilkårene for 

næste skoleår. 

Jeg vil komme nærmere ind på den i mit næste nyhedsbrev! 

 

 

For at det hele ikke skal blive surt og trist vil jeg igen opfordre til at man melder sig til 

teaterforestillingen med Mungo Park! 

Gå ind på kredsens hjemmeside og se hvor let det er!  

Husk også at det er tilladt at tage sin mand, kone, kæreste osv. med til forestillingen! 

 

 

Ulrik Nielsen 

Kredsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 


