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19.05.2016 

 

 

Til medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 

Nyhedsbrev maj 2016 

 
 

 

Samarbejdsgrundlaget for skoleåret 2016/17 blev udsendt fra forvaltningen i begyndelsen af 

maj måned! 

 

Desværre lykkedes det ikke, trods ihærdige forsøg, at indgå en fælleskommunal aftale om 

bl.a. tilstedeværelsesrammen og udformningen af opgaveoversigterne med Tønder 

Kommune. 

Man valgte derimod at fastholde, at det suverænt er distriktsskolelederne der beslutter dette i 

de enkelte distrikter! 

 

Vi kan så bare håbe, at de kan løfte opgaven med udmøntningen, af den politisk vedtagne 

forsøgsordning omkring tilstedeværelsesrammen og opgaveoversigten, således at den 

forventede effekt opnås. 

 

Politisk forventes følgende effekt af forsøgsordningen: 

 

 Større arbejdsglæde, oplevelse af tillid til den enkelte 

 Bedre humør høs lærerne vil give bedre dage for eleverne 

 Lærernes forberedelse vil være bedre – forventeligt bedre udbytte for eleverne 

 Bedre psykisk arbejdsmiljø med mindre sygefravær 

 Højere kvalitet i undervisningen 

 Færre stressede lærere – faldende sygefravær 

 (opgaveoversigt) Større gennemsigtighed – positiv psykologisk effekt, større tillid til 

den enkelte 

 

Store forventninger, når vi samtidig ved, at der ikke følger flere resurser med! 

 

Fra kredsens side vil vi selvfølgelig holde øje med udviklingen og ligesom de forrige år bede 

om at få en kopi af samtlige opgaveoversigter, aftaler m.m. 

 

Forhåndsaftalen omkring lokallønnen bliver underskrevet i begyndelsen af næste uge, 

hvorefter den vil blive udsendt til tillidsrepræsentanterne.  

Jeg kan dog allerede sige at der ikke sker nogen forandring i forhold til indeværende skoleår! 

Det betyder bl.a. at ulempetillægget for møder på ubekvemme tidspunkter fortsætter også i 

næste skoleår! (Du slipper altså at tælle op!) 
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Noget andet af det der fylder i øjeblikket er indførelsen af læringsplatforme og 

læringsmålstyret undervisning. 

Vi spurgte i sidste uge hvor Tønder Kommune var i forhold til dette, og fik følgende svar: 

 

Om læringsplatformen er situationen den: 

 

 Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere og lærere til at se på 

forskellige læringsplatforme 

 Der er peget på en konkret læringsplatform 

 Kontrakten med firmaet er endnu ikke underskrevet – det sker inden for ganske 

overskuelig fremtid 

 Der er ikke udarbejdet konkrete krav til lærerne i den sammenhæng 

 Der vil blive et implementeringsforløb for alle 

 

Om læringsmålstyret undervisning: 

 

 Der er ikke kommunalt aftalt noget om læringsmålstyret undervisning 

 Distrikterne træffer selv beslutning om hvad og hvordan 

 Nogen har valgt at fokusere på ”Synlig læring”, nogen gør noget andet – alle skoler 

har haft lærere med på kursus om ”Synlig læring”, men det er ikke aftalt, at alle skal 

arbejde efter det. 

 

Ting vi selvfølgelig også vil holde øje med, da der jo er flere problemstillinger på områderne. 

Først og fremmest er der spørgsmålet om ophavsret til de undervisningsmaterialer der skal 

lægges ud på platformen.  

Her foregår der i øjeblikket en udredning fra hovedforeningens side, (har været beskrevet i 

”Folkeskolen”)! 

Vi vil selvfølgelig vende tilbage når vi har nyt i sagen! 

 

Endelig til sidst. 

 

Glemte du at bestille en kalender, har vi stadig nogle på kontoret til 15 kr. pr. stk. 

 

 

Ulrik Nielsen 

Kredsformand 


