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Til medlemmer af Tønder Lærerkreds
Vi har den glæde, at Ulrik Nielsen nu er tilbage på kontoret igen. Det er dejligt, at Ulrik er blevet så
rask at han kan deltage igen i vores daglige arbejde. Ikke i fuldt omfang endnu, men i den grad, han
kan klare det. Det er Ulriks klare mål at komme tilbage på fuld kraft.
Pr. 1. marts er Ulrik genindtrådt i Kredsstyrelsen, og det betyder, at Kristian Kyndi Laursen fra
Skærbæk Distriktsskole igen bliver suppleant til kredsstyrelsen. Kristian er dog stadig tilknyttet
kredsstyrelsen som Distrikt-TR. Tak til dig Kristian for din indsats.
Generalforsamling og Apropos. (Henrik Jakobsen)
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00 afholder vi Generalforsamling i Tønder Lærerkreds. Vi vil i år
prøve at lave en lidt anderledes Generalforsamling. Derfor har vi fraveget vores tradition med
afholdelse på Tønderhus og forlagt generalforsamlingen til Agerskov Kro med spisning før for selve
generalforsamlingen.
Det betyder også, at vi i år ikke udgiver et decideret Apropos, som vi plejer, men et
Nyhedsbrev/Apropos, hvor vi vedlægger regnskaberne. Se Bilag. Det er vores opfattelse, at arbejdet
med Apropos ikke står mål med den interesse, der er for at læse bladet. Hvis I mener noget andet, vil
vi meget gerne have tilbagemeldinger på det.
Da 2016 kom ud med et overskud, lægger vi ikke op til, at der skal ske kontingentstigninger næste år.
Tvært i mod vil mange, der har betalt konfliktlån eller konfliktstøtte, opleve en nedgang i
kontingentet til august, men mere om dette i næste nyhedsbrev.
Det er mit håb, at vi får en hyggelig aften, hvor der også kan blive plads til en diskussion af
kredsstyrelsens arbejde og en konstruktiv debat om skolepolitiske forhold.
Pædagogisk udvalg. (Irene Nim Hansen)
I det forgangne år har uddannelsesudvalget deltaget i flere møder i Pædagogisk Kommissorium i det
forpligtende kredssamarbejde mellem i de syd- og sønderjyske kredse. På møderne har vi især
drøftet områderne: inklusion, læringsplatforme, co-teaching, undervisningsdesign, og projekt “Den
gode skole” i Aabenraa. Det er virkelig en øjenåbner at erfare, hvor forskelligt et skolevæsen kan
drives fra kommune til kommune. På de seneste møder har vi ligeledes diskuteret Folkeskoleidealet;
et initiativ, som blev søsat på Danmarks Lærerforenings kongres i september. I det forpligtende
samarbejde har vi to deltagere i den arbejdsgruppe, der er nedsat til at arbejde videre med et udkast
til idealet, som skal evalueres på kongressen i september. Det bliver spændende at høre, hvad de
foreløbigt har fundet frem til.
Den Pædagogiske konference “Øget fokus på elevernes faglige progression og trivsel” på Skarrildhus
var igen i år med deltagelse af Andreas Rasch-Christensen, som har været med til at udforme de
Forenklede Fælles Mål. Han berettede om, at strømningen for tiden går i retning mod mindre styring
og mere fokus på Folkeskolens Formålsparagraf og dannelsesaspektet. Han udtalte:
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“Læringsmålstyret undervisning bør slettes! Det er ikke målene, der styrer, men lærerne, der styrer”.
Og det var vi mange på den konference, der gav ham ret i.
Arbejdsmiljøudvalget (Hanna Storgaard Oksen)
Siden sidste generalforsamling – er der skiftet ud på ”pladserne”. Vagn Lind, som i mange år har
været ansvarlig for dette område, gik ud af Kredsen for at nyde pensionstilværelsen.
Vi kan stadig ikke indkalde til AMR-møder i Kredsregi.
Heldigvis blev der sidste forår indgået den aftale via Fag-MED, at der 2 gange årligt må indkaldes til
AMR-netværk.
Vi vil gerne deltage på disse møder og informere om DLFs tiltag i forhold til bl.a. arbejdsmiljøet.
DLF har fokus på arbejdsmiljøet, og på dette års arbejdsmiljøkonference blev DLFs nye
Arbejdsmiljøstrategi introduceret.
Arbejdsmiljøstrategien er bygget op på De 5 pejlemærker:
1. fremme arbejdsglæde og trivsel
2. forebyggelse og tidlig indsats
3. holdbare løsninger i et helt arbejdsliv
4. arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid
5. kontinuitet, systematik og koordinering.
Samarbejdet mellem AMR og TR er en vigtig brik i hverdagen. Mange steder er arbejdsmiljøet under
et stort pres – mange opgaver, udfordrende elever, nye tiltag m.m. påvirker vores trivsel.
Dette er store opmærksomhedspunkter for os – og vi har fokus på at fremme trivsel og
arbejdsglæde.

På kredsstyrelsens vegne
Henrik Jakobsen
Konstitueret formand

Bilag:
Resultatopgørelse 2016 Kredsen: side 7,8 og 9 på følgende sider.
Resultatopgørelse 2016 Særlig fond: side 7 og 8 sidst i dokumentet.
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