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              December 2018 

Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds 

Julen står for døren og en velfortjent juleferie venter forude. 

Men inden vi når så langt, håber vi, at der er indgået en ny arbejdstidsaftale mellem Tønder 

Kommune og Tønder Lærerkreds. Vi er godt på vej, og håber vi kan blive færdige den 21. december 

2018.  

Hvordan aftalen kommer til at se ud, kan vi desværre ikke sige noget om endnu. Men lige så snart 

den foreligger, vil I naturligvis blive orienteret herom! 

I uge 46 havde vi vores årlige løntjek. Rigtig mange medlemmer benyttede lejligheden, til lige at få 

tjekket om de fik den rigtige løn. Heldigvis var langt de fleste lønindplaceringer OK. Skulle du have 

glemt dette, kan du stadig få tjekket din lønseddel af din TR eller på kredskontoret! 

Et andet stort emne, vi har på dagsordenen, er problemet med vold og trusler om vold mod de 

ansatte.  Et problem vi sammen med vores arbejdsgiver skal have belyst og løst hurtigst muligt, da 

det ikke på nogen måde kan accepteres, at elever slår, sparker, spytter og kommer med diverse 

obskure tilråb til de ansatte. Et problem der ikke bare kan fejes ind under gulvtæppet og undskyldes 

med en ændret børnekultur. 

Fra kredsens side arbejder vi på at kunne afholde en temadag om problemet med vore AMR og TR i 

januar måned 2019. Meningen med denne dag er, at give AMR og TR fælles viden om området samt 

give dem mulighed for at lave en handleplan for arbejdet på den enkelte skole/filial.  Herudover har 

vi emnet med i vores dialog med forvaltningen om en ny arbejdstidsaftale. 

Torsdag den 29. november 2018 deltog repræsentanter fra forvaltningen, skolelederne og kredsen i 

et møde om ny praksis for Fælles Mål i folkeskolen. 

Mødet var indkaldt med henblik på at få startet dialogen om, hvad ændringerne kan betyde lokalt, 

så tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intensionerne med de nye rammer i Fælles Mål. 

Således at arbejdet med Fælles Mål og læringsplatformen bliver meningsgivende i en lokal kontekst. 

Bagtæppet for mødet var en af ministeriet nedsat rådgivningsgruppes arbejde med Fælles Mål, der 

er udmøntet i en rapport, der hedder: Formål og frihed – Fem pejlemærker for Fælles Mål i 

folkeskolen samt en rapport fra en anden nedsat arbejdsgruppes arbejde med titlen: Fælles Mål på 

læringsplatforme. 

Begge rapporter kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk. 

Til slut vil vi fra kredsstyrelsens side ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår. 

På vegne af kredsstyrelsen 

Henrik Jakobsen 
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