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Generalforsamling og Apropos. (Henrik Jakobsen)
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 afholder vi Generalforsamling i Tønder Lærerkreds. I lighed med
sidste år afholder vi generalforsamlingen på Agerskov Kro, hvor kredsen er vært ved en middag
forud for selve generalforsamlingen. Middagen begynder kl. 18.00.
Der var sidste år ingen reaktioner på, at vi ikke udgav et Apropos forud for generalforsamlingen.
Derfor har Kredsstyrelsen igen i år valgt at lave et kombineret Nyhedsbrev/Apropos, hvor
regnskaberne for 2017 vedlægges.
I kan samtidig læse årsberetninger fra Arbejdsmiljøudvalget og Det Pædagogiske udvalg.
På lige årstal er der valggeneralforsamling, så der skal i år vælges en ny kredsstyrelse for perioden
2018-2020. Derfor er der sidst i nyhedsbrevet en præsentation af de medlemmer, der på forhånd
har meldt deres kandidatur.
Trine Aaløkke Olesen har efter mange års tro tjeneste valgt at stoppe i kredsstyrelsen og samtidig
som kredskasserer.
Jeg vil på kredsstyrelsens vegne sige dig tak for din store indsats og engagement i Kredsen og ønske
dig et godt og velfortjent otium.
Det er mit håb, at vi får en hyggelig generalforsamling, hvor der også kan blive plads til en diskussion
af kredsstyrelsens arbejde og en konstruktiv debat om skolepolitiske forhold.
OK18
I skrivende stund ved vi ikke, om der bliver konflikt eller ej. Forhandlingerne er indtil videre gået i stå
mellem parterne. Så i øjeblikket bliver der arbejdet på at finde et kompromis i forligsinstitutionen.
Hvis det skulle komme til konflikt, er det vigtigt, at vi kan kommunikere med jer via en mail, der ikke
er arbejdsgiverfinansieret. Det vil sige, at hverken en Skolekom eller Toender kan anvendes. Rigtig
mange af jer har skiftet jeres arbejdsmail ud med en privat på ”Min side” på www.dlf.org. De få, der
ikke har ændret mailen til en privat mail-adresse, opfordres hermed til at få det gjort.
DLF har for nylig lanceret en kommunikationsplatform, som kun er for medlemmer af Danmarks
Lærerforening. www.dlfinsite.dfl.org
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Hvis du ikke har fået en introduktion til platformen af din TR endnu, vil det ske inden en evt. konflikt
træder i kraft. Her vil der blive kommunikeret til jer både fra hovedforeningen og fra kredsen.
Pædagogisk udvalg. (Irene Nim Hansen)
I udvalget har det seneste år båret præg af, at vi har en undervisningsminister, der ikke er bange for
at gennemføre ændringer. Det seneste initiativ fra hendes og Folkeskoleforligskredsens side om, at
Fælles Mål ikke er bindende, men blot vejledende, har nok vundet genlyd på Christiansborg, men der
er mig bekendt ikke en eneste folkeskole i Tønder Kommune, hvor ledelsen har italesat de
ændringer, det kunne have medført. Undervisningsministeriet og Folkeskoleforligskredsens har
fokus på Fælles Mål, og i skrivende stund vides det ikke, hvor mange skoler fra kommunen, der
deltager i det skole-lyttemøde den 7. marts, som en delegation fra Undervisningsministeriet har
inviteret udvalgte skoler til fra Syd- og Sønderjylland. Skolerne blev inviteret med kort varsel, men
det er positivt, at der lægges op til, at ministeriet har i sinde at lytte.
Et andet punkt, som hænger sammen med Fælles Mål er læringsportaler. Hos os har kommunen
købt Min Uddannelse, som bliver brugt vidt forskelligt på kommunens skoler. Ligesom med så mange
andre initiativer, der sættes i værk, kunne man af og til få fornemmelsen af, at hvis vi bare dukker os
langt nok ned, så flyver den tendens nok også hen over hovedet på os, og vi slipper for at skulle
ændre vores undervisning for at ændre den tilbage igen, når tendensen er “drevet over”. Sådan har
det jo nok alle dage været i vores metier; tendens-regnen er dog tiltagende og hyppigere end før; ja
den har sågar fået sit eget navn: projektitis, og er kendt på alle skoler. I kredsen har vi lavet en
oversigt over de opgaver, der følger med lærerjobbet, hvor også alle de projekter, som vi forventes
at deltage i, er anført. Det velvoksne dokument er blevet forelagt forvaltningen.
Den 30. oktober 2017 kom en lille ny til verden: Folkemødet på Schweizerhalle! Ligesom ved alle
fødsler var det nogle yderst spændte forældre, der så deres barn skabe mulighed for dialog, mellem
borgere, politikere, kirken og lærerne. Og det lykkedes for den lille ny at få politikerne i tale, og
mange medlemmer af det nye Børn og Skoleudvalg var til stede den mandag aften. Det, at de nu har
sendt Evaluering af rullende indskoling og aldersintegrerede klasser og i høring, vælger jeg at se som
et udtryk for, at udvalget hørte efter den aften. Det er måske naivt, men jeg vælger at tro på, at
dialog er vejen frem, og at den lille ny ikke blev sat i verden helt forgæves. I arbejdsgruppen er vi
enige om, at vi gør det igen. Vores ønske er bare, at vi kan få flere parter med, så både forvaltning og
forældre kan blive repræsenteret ved et kommende møde.

Arbejdsmiljøudvalget (Hanna Storgaard Oksen)
Arbejdsmiljøudvalget har deltaget i det forpligtende kredssamarbejde mellem de syd- og
sønderjyske kredse – AMFO-Syd, hvor vi bl.a. drøfter, hvordan vi kan højne trivslen på skolerne.
Mange steder fylder inklusion, arbejdsopgaver ud over undervisning og nye kommunale tiltag,
akkurat som i vores område. Desværre kan Tønder Lærerkreds ikke, som de andre kredse, indkalde
til AMR-møder i kredsregi. Vi kan heldigvis deltage i AMRs netværksmøder, som finder sted 2 gange
årligt. Ligeledes er arbejdsmiljøområdet blevet mere bredspektret, så TR-arbejdet kan være og er en
del af det område – i fællesskab er AMR og TR stærkere.

Side 2 af 5

Sidste år lancerede DLF den nye Arbejdsmiljøstrategi – indeholdende de 5 pejlemærker:
1.
2.
3.
4.
5.

fremme arbejdsglæde og trivsel
forebyggelse og tidlig indsats
holdbare løsninger til et langt arbejdsliv
arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid
kontinuitet, systematik og koordinering.

Desuden blev der i 2017 lavet en omfattende undersøgelse af lærernes arbejdsliv, som er udkommet
i en folder: Lærer arbejdsliv 2017 – betydende faktorer for lærernes arbejdsliv.(Kan findes på DLFs
hjemmeside). Folderen viser en model bygget op af de 3 elementer:
•
•
•

Kerneopgaven
Praktiske rammevilkår
Kontekstuelle rammevilkår

Folderen er letlæselig og anvendelig i diskussionen om elevernes udvikling og lærerens arbejdsvilkår.
Målet med folderen er at understøtte debatten om, hvordan læreren får mulighed for at lykkes med
læreropgaven.
Arbejdsmiljøet er ligeledes italesat på kommuneplan, hvor forebyggelse af vold, trusler og
magtanvendelse er en af fokuspunkterne.
DLF har for nylig udarbejdet en pjece: Vold, trusler og magtanvendelse. Pjecen er et godt
arbejdsredskab til forebyggelse af vold, således at der kan sikres et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt
for alle, at vold, trusler og magtanvendelse ikke er eller bliver et arbejdsvilkår på skolerne.
Vi ved, at arbejdsmiljøet er under pres mange steder. Der er opgaver uden tid, nye tiltag og
udfordrende elever. Dette pres er stadigt et opmærksomhedspunkt for os – og vi vil arbejde hårdt
for god trivsel og arbejdsglæde for alle.
Valg til Kredsstyrelsen.
Ved nyhedsbrevets udgivelse er det kendt, at nedenstående stiller op til kredsstyrelsen
Henrik Jakobsen
Jeg har de sidste 4 år været næstformand og i perioder været fungerende
formand. Det har givet mig mod på at prøve kræfter med formandsposten for
Tønder Lærerkreds.
I kredsarbejdet vil jeg arbejde for, at vi får skabt så gode rammer som muligt i
vores daglige arbejde.
Jeg oplever, 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.
Det er mit håb, at generalforsamlingen vil se velvilligt på mit kandidatur og vælge mig som formand.
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Ulrik Nielsen
Som medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, og dermed jeres
stemme i denne, har jeg stadig meget at byde på i mit daglige arbejde i Tønder
Lærerkreds.
Mine mange års erfaring i kredsarbejdet, og ikke mindst mine 22 år som
formand som ballast, giver mig energien til – på trods af min lange
sygdomsperiode, der endelig ser ud til snart at være overstået – at stille op, og
forhåbentlig blive valgt som næstformand i Tønder Lærerkreds

Kim Mousten Vestergaard
Efter at have erfaret, at hvervet som kasserer i Tønder Lærerkreds er ledig, vil
jeg gerne at stille mit kandidatur til rådighed.
Mit navn er Kim Mousten Vestergaard. Jeg er 54 år og bosat i Tønder siden
1988. Her har jeg været lærer ansat i Tønder kommunale skolevæsen – dog
med en afstikker på godt og vel et par år med skoleledelse inden for
privatskolerne. I 2014 blev jeg valgt som Filial-TR på Tønder Grundskole.
Siden april 2017 har jeg derforuden fungeret som Distrikts-TR i Skoledistrikt
Tønder.
Grundet mit hverv, som Distrikts-TR, deltager jeg i kredsstyrelsesmøderne i Tønder Lærerkreds.
Herigennem har jeg i det forløbne år fået et indgående kendskab til kredsstyrelsens arbejdsområder
på det lokalpolitiske, fagpolitiske såvel som administrative plan.
Som kasserer vil jeg, sammen med den øvrige kredsstyrelse, især have fokus på nedenstående to
hovedudfordringer:
1) – hvordan hæves organiseringsgraden af potentielle medlemmer af DLF i Tønder kommune?
2) – løbende udgiftsstyring i forhold til det aktuelle medlemstal.
Vi skal med andre ord hjælpe hinanden ude på filialskolerne med at få organiseret potentielle
medlemmer af DLF. Støt op om din lokale TR i dette arbejde. En forøget organiseringsgrad,
sammenholdt med en ansvarlig udgiftsstyring, er den strategi, der skal sikre Tønder Lærerkreds et
økonomisk råderum, og dermed et grundlag for, at der også i fremtiden er en lærerkreds i dit
lokalområde i Tønder Kommune med de unikke fordele, nærhed og lokalkendskab nu engang giver.

Irene Nim Hansen
Jeg genopstiller med glæde til arbejdet i Tønder Lærerkreds. De seneste fire
år, har jeg været ansvarlig for det pædagogiske udvalg i kredsen, og det er
et spændende arbejde, som jeg finder yderst interessant, og som jeg har
stort mod på at fortsætte med.
Jeg vil fortsat arbejde for, at medlemmerne i Tønder Lærerkreds får større
indblik i, hvad der sker i kredsen, og at vi laver arrangementer, der kan
samle medlemmerne, og berige dialogen mellem medlemmer, borgere,
politikere og forvaltning, som Folkemødet på Schwitzerhalle. Det er mit
store håb, at det folkemøde, arbejdsgruppen arrangerede den 30. oktober
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2017, ikke kommer til at stå alene, men vil blive det første af mange, hvor vi sammen bliver klogere
på, hvordan vi får en endnu bedre folkeskole i Tønder Kommune.
Jeg håber, at I atter vil vise mig den samme store tillid som i 2016, og skrive mit navn på
stemmesedlen, så jeg kan fortsætte mit arbejde for jer.
Hanna Storgaard Oksen
Jeg vil gerne genopstille til valget i Tønder Lærerkreds.
To lærerige og ikke mindst spændende år er gået, og jeg føler mig endnu
bedre rustet til opgaven i Tønder Lærerkreds.
En af mine arbejdsopgaver har været arbejdsmiljøudvalget. Et område,
som der er meget opmærksomhed på, hvilket jeg også mener, er en
nødvendighed for at synliggøre lærerens arbejdsvilkår.
Med min åbenhed og mit gå-på-mod vil jeg arbejde for bedre trivsel og
arbejdsglæde for lærerne/børnehaveklasselederne i Tønder Kommune.
Jeg vil gerne være med til at præge hverdagen og arbejde for, at vi kan
lykkes med kerneopgaven, hvor ord som arbejdsro og tillid/anerkendelse skal i højsædet.
Jeg er klar til at trække i arbejdstøjet for Tønder Lærerkreds – SÅ STEM PÅ MIG

På kredsstyrelsens vegne
Henrik Jakobsen
Næstformand

Bilag:
Bilag 1. Resultatopgørelse 2017 Særlig fond.
Bilag 2. Resultatopgørelse 2017 Kredsen.
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Bilag 1. Resultatopgørelse 2017 Særlig fond.

Resultatopg0relse for ~ret 2017

Kr.

Sidste ~r

Husleje fra kredsen

60.915

60.915

Varme fra kredsen

6.340

9.105

-36.717

-48.516

Ejendomsskat

-2.633

-2.618

Leje af p-plads

-4.350

-4.350

-296

-296

-12.000

-16.000

-6.849

0

0

-30.345

4.410

-32.105

-10.538

-9.525

-4.000

-4.000

-10.128

-45.630

17.107

16.060

0

0

6.979

-29.570

Note

Frellesudgifter Skibbrohus

Erhvervsaffa ldsgebyr
Andre udgifter
OK Konflikt
Vedligeholdelse

Bruttofortjeneste

1. Administrationsomkostninger
Afskrivning p~ ejerlejlighed

Resultat f~n finansielle poster

2.

Andre finansielle indtregter

3.

0vrige finansielle omkostninger

Arets resultat

7

Balance pr. 31. december 2017

Note

Kr.

Sidste §r

1.080.000

1.084.000

AKTIVER
4.

Ejerlejlighed Kogade 4, 1. tv. TQmder

5.

Vcerdipapirer

503.502

500.660

L§n & Spar Bank A/S

453.089

470.588

Indest§ende i Skibbrohus

15.072

4.941

Diverse tilgodehavender

6.340

9.105

Periodeafg rcensni ngsposter

6.000

0

2.064.003

2.069.294

2.056.217

2.085.787

6.979

-29.570

2.063.196

2.056.217

2.000

2.000

-6.269

6.000

5.076

5.077

807

13.077

2.064.003

2.069.294

Aktiver i alt

PASSIVER
Egenkapital
Saldo primo
Overf0rt overskud

Egenkapital i alt

Gceldsforpligtelser
Afsat revisorhonorar
Mellemregning T0nder Lcererkreds
Forudbetalt husleje

Gceldsforpligtelser i alt

Passiver i alt
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Bilag 2.: Resultatopgørelse 2017 Kredsen

Resultatopg0relse for ~ret 2017

Note

Kr.

Sidste §r

1.172.213

1.249.026

252.067

231.544

6.000

6.000

27.391

12.672

1.457.671

1.499.242

1.102.820

1.022.780

66.902

81.772

107.885

104.217

85.566

87.017

104.073

97.486

1.467.246

1.393.272

-9.575

105.970

IndtCEgter
Kontingenti ndtregter

1. Tildelt r§dighedsbel0b AKUT-fond
Administrationshonorar Srerlig Fond

2.

Andre finansielle indtregter

IndtCEgter i alt

Udgifter

3. Omkostninger til styrelsen
4.

Omkostninger til tillidsreprresentanter

5. Administationsomkostninger
6.

Lokaleomkostninger

7.

Kursus - og m0deomkostninger

Udgifter i alt

Arets resultat

7

Balance pr. 31. december 2017

Kr.

Sidste §r

126.109

112.646

-6.268

6.000

2.396

-837

Forudbetalt husleje

5.076

5.076

Forudbetalte forsikringer

2.866

2.946

647.606

644.507

0

0

L§n & Spar Bank

1.270.037

1.247.404

Aktiver i kredsen

2.047.822

2.017.742

Aktiver i Srerlig Fond

2.064.003

2.069.294

Aktiver i alt

4.111.825

4.087.036

Note

Al<TIVER
Andre tilgodehavender:
Diverse tilgodehavende
Mellemregning med S~rlig Fond

1.

R§dighedsbel0b AKUT-fonden
Periodeafgr~nsningsposter:

V~rdipapirer

Likvide beholdninger:
Andelskassen
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Balance pr. 31. december 2017

Kr.

Sidste §r

548.791

442.821

-9.575

105.970

539.216

548.791

Egenkapital i Srerlig Fond

2.063.195

2.056.218

Egenkapital i alt

2.602.411

2.605.009

Hensrettelse til frikfZ!b

962.000

962.000

Hensatte forpligtelser i alt

962.000

962.000

469.551

438.449

Afsat revisorhonorar

13.000

15.000

Skyldige omkostninger

13.588

14.633

34.612

27.031

Skyldig AM-bidrag

7.597

6.090

Skyldig l0nsumsafgift

8.259

5.748

Gceldsforpligtelser i kredsen

546.607

506.951

Greldsforpligtelser i Srerlig Fond

807

13.076

547.414

520.027

4.111.825

4.087.036

Note

PASSIVER
Egenkapital
Saldo primo
Arets resultat
Egenkapital i kredsen

Hensatte forpligtelser

Greldsforpligtelser
Leverand0rer af varer og tjenesteydelser:
Skyldig frikrzib

Anden greld:
Skyldig A-skat

Gceldsforpligtelser i alt

Passiver i alt

8.

Eventualposter, pantsretninger og sikkerhedsstillelser
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