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Generalforsamling og Apropos. (Henrik Jakobsen) 

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00 afholder vi generalforsamling i Tønder Lærerkreds. 

Generalforsamlingen bliver i år afholdt på Øster Højst Kro i Øster Højst, hvor Kredsen er vært ved en 

middag kl. 18. 

Kredsstyrelsen har, i lighed med forrige år, valgt at lave et kombineret Nyhedsbrev/Apropos, hvor 

regnskaberne for 2018 vedlægges. 

I kan samtidig, i nyhedsbrevet, læse nyt fra Arbejdsmiljøudvalget og Det Pædagogiske udvalg. 

Det er værd at bemærke, at kredsstyrelsen i år foreslår en kontingentstigning på 10 kr. pr. måned. 

Faldende medlemstal og stigende lønninger nødvendiggør, efter kredsstyrelsens vurdering, denne 

stigning. Sidste kontingentstigning var i 2012. 

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) 

Det pædagogiske udvalg i Tønder Lærerkreds deltog i januar i Danmarks Lærerforenings konference 
for de ansvarlige for kredsenes pædagogiske udvalg med den yderst præcise titel: “Profession og 
samarbejde - Lærerens professionelle dømmekraft, et grundvilkår for undervisning af høj kvalitet”.  

Her blev “professionel dømmekraft” anskuet fra mange vinkler og artiklerne i Folkeskolen (04/2019 
s.8-13) er en direkte udløber deraf. En styrkelse af begrebet er et af pejlemærkerne for 
Undervisningsministeriets folkeskole med færre bindende mål.  

På konferencen var ligeledes et oplæg ved Alexander von Oettingen om Folkeskoleidealet. Arbejdet 
med idealet er nu inde i opløbsfasen, og alle medlemmer er, i et medlemsbrev fra Anders Bondo 
Christensen den 3. december, blevet inviteret til at give deres besyv med, inden det endelige 
folkeskoleideal skal vedtages på DLF’s kongres i begyndelsen af oktober. Et tiltag, som kommer til at 
styrke os alle i debatten om, i hvilken retning folkeskolen skal bevæge sig, når vi igen får en ny 
regering og undervisningsminister.  

Den sidste del af konferencen drejede sig om noget af alt det andet arbejde Undervisningsudvalget i 
DLF tager sig af, nemlig som en del af diverse følgegrupper, hvor der var samtalecaféer om blandt 
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andet: forenkling af Fælles Mål, flersproglighed, co-teaching og inklusion, PPRs rolle og 
læringsplatforme.  

På konferencen i januar var der nok at blive klogere på, og i den kommende tid vil det pædagogiske 
udvalg i Tønder Lærerkreds rette henvendelse til forvaltningen angående formidling af noget af alt 
det, som DLF og KL sammen er nået frem til i diverse følgegrupper. Følgegruppernes arbejde skal 
gerne udmønte sig i at gøre lærernes hverdag lettere og give alle et større professionelt råderum. 
Det bliver et spændende arbejde. 

 

Arbejdsmiljøudvalget (Hanna Storgaard Oksen) 

År 2019 er arbejdsmiljøåret (AMR19). Flere fagbevægelser samarbejder om arbejdsmiljø – og der er 
fokus på arbejdsmiljøet samt AMR’s rolle på arbejdspladsen.  

Hverdagskost for alle lærere er, at vi føler os pressede og oplever, at det kan være svært at opfylde 
faglige og sociale krav med elevgrupper, som er udfordrede på mange parametre.  

Vi kan læse i artikler, og oplever måske på egen skole, at flere ansatte udsættes for vold, trusler og 
krænkelser – at skældsord og trusler er blevet ”legalt”. Vi oplever elever med særlige udfordringer, 
som har svært ved at agere i den almene klasse, men skal rummes.  

Det medfører, at der skal være et højere fokus på arbejdsmiljøet. For at løfte kvaliteten i folkeskolen 
skal arbejdsmiljøet være trygt og godt, så alle, både børn og voksne, kan trives. Vi tror på, ved at 
have større fokus på arbejdsmiljøet, kan det hjælpe os til, at kerneopgaven i folkeskolen får et 
kvalitetsløft. Vi håber også, at vi med Lokalaftalen kan styrke dette.  

Arbejdsmiljø er jo ”en sjov størrelse” - det er ikke bare en god stol, god luft i lokalet, og at vi bliver 
talt ordentligt om og til. Arbejdsmiljø er et grydekog af relationer, kommunikation, vilkår og 
påvirkninger, som vi arbejder under. Vi er en del af arbejdsmiljøet – vi er medansvarlige til et godt 
arbejdsmiljø, men vi har brug for gode vilkår, psykisk og fysisk, for at bidrage konstruktivt til et godt 
arbejdsmiljø. Det vil vi gerne være med til at italesætte, så arbejdsglæden løftes.  

 

På kredsstyrelsens vegne 
Henrik Jakobsen 
Kredsformand 

 

Bilag: 

Resultatopgørelse 2018 Særlig fond: side 7 og 8 på følgende sider. 
Resultatopgørelse 2018 Kredsen: side 7, 8 og 9 sidst i dokumentet.  
 



Resultatopgørelse for året 2018 

Note Kr. Sidste år 

Husleje fra kredsen 60.915 60.915 

Varme fra kredsen 0 6.340 

Fællesudgifter Skibbrohus -46.092 -36.717 

Ejendomsskat -2.633 -2.633 

Leje af p-plads -4.350 -4.350 

Erhvervsaffaldsgebyr -267 -296 

Andre udgifter -700 -12.000 

OK Konflikt -10.021 -6.849 

Vedligeholdelse 0 0 

Bruttofortjeneste -3.148 4.410 

1. Administrationsomkostninger -10.475 -10.538 

Afskrivning på ejerlejlighed -4.000 -4.000 

Resultat før finansielle poster -17.623 -10.128 

2. Andre finansielle indtægter 17.971 17.107 

3. Øvrige finansielle omkostninger -36.122 0 

Årets resultat -35.774 6.979 
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Balance pr. 31. december 2018 

Note Kr. Sidste år 

AKTIVER 

4. Ejerlejlighed Kogade 4, 1. tv. Tønder 1.076.000 1.080.000 

5. Værdipapirer 467.380 503.502 

Lån & Spar Bank A/S 470.811 453.089 

Indestående i Skibbrohus 15.073 15.072 

Diverse tilgodehavender 0 6.340 

Periodeafgrænsningsposter 6.000 6.000 

Aktiver i a It 2.035.264 2.064.003 

PASSIVER 

Egenkapital 

Saldo primo 2.063.196 2.056.217 

Overført underskud -35.774 6.979 

Egenkapital i alt 2.027.422 2.063.196 

Gældsforpligtelser 

Afsat revisorhonorar 3.000 2.000 

Mellemregning Tønder Lærerkreds -234 -6.269 

Forudbetalt husleje 5.076 5.076 

Gældsforpligtelser i alt 7.842 807 

Passiver i alt 2.035.264 2.064.003 
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Resultatopgørelse for året 2018 

Note Kr. Sidste år 

Indtægter 

Kontingentindtægter 1.129.742 1.172.213 

1. Tildelt rådighedsbeløb AKUT-fond 242.522 252.067 

Refusionsindbetaling vedr. kørsel DLF 16.438 0 

DLF vedr medlemsaktivitet (ny start) 50.000 0 

Administrationshonorar Særlig Fond 6.000 6.000 

2. Andre finansielle indtægter 25.964 27.391 

Indtægter i alt 1.470.666 1.457.671 

Udgifter 

3. Omkostninger til styrelsen 783.227 1.102.820 

4. Omkostninger til tillidsrepræsentanter 46.390 66.902 

5. Administationsomkostninger 111.782 107.885 

6. Lokaleomkostninger 78.327 85.566 

7. Kursus - og mødeomkostninger 129.506 104.073 

8. Øvrige finansielle udgifter 47.242 0 

Udgifter i alt 1.196.474 1.467.246 

Årets resultat 274.192 -9.575 
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Balance pr. 31. december 2018 

Note Kr. Sidste år 

AKTIVER 

Andre tilgodehavender: 

Diverse tilgodehavende 7.425 126.109 

Mellemregning med Særlig Fond -233 -6.268 

1. Rådighedsbeløb AKUT-fonden 47.394 2.396 

Periodeafgrænsningsposter: 

Forudbetalt husleje 5.076 5.076 

Forudbetalte forsikringer 2.181 2.866 

Værdipapirer 601.174 647.606 

Likvide beholdninger: 

Kassebeholdning 285 0 

Lån & Spar Bank 1.297.199 1.270.037 

Aktiver i kredsen 1.960.501 2.047.822 

Aktiver i Særlig Fond 2.035.263 2.064.003 

Aktiver i alt 3.995.764 4.111.825 
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Balance pr. 31. december 2018 

Note Kr. Sidste år 

PASSIVER 

Egenkapital 

Saldo primo 539.216 548.791 

Årets resultat 274.192 -9.575 

Egenkapital i kredsen 813.408 539.216 

Egenkapital i Særlig Fond 2.027.421 2.063.195 

Egenkapital i alt 2.840.829 2.602.411 

Hensatte forpligtelser 

Hensættelse til frikøb 510.000 962.000 

Hensatte forpligtelser i alt 510.000 962.000 

Gældsforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser: 

Skyldig frikøb 566.448 469.551 

Afsat revisorhonorar 13.000 13.000 

Skyldige omkostninger 13.936 13.588 

Anden gæld: 

Skyldig A-skat 29.379 34.612 

Skyldig AM-bidrag 6.759 7.597 

Skyldig lønsumsafgift 7.571 8.259 

Gældsforpligtelser i kredsen 637.093 546.607 

Gældsforpligtelser i Særlig Fond 7.842 807 

Gældsforpligtelser i alt 644.935 547.414 

Passiver i alt 3.995.764 4.111.825 

9. Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
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