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Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds 
 
Nyhedsbrev september 2019 
 
Sommeren går på hæld, og et nyt friskt skoleår er godt i gang. Børnene er glade og 
forventningsfulde – det samme er vi lærere naturligvis. Solen skinner jo stadig! 
 
Et skoleår der vil blive præget af, at vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz - Theil i 
et vist omfang fortryder reformen og det uskønne forløb omkring lærernes arbejdstidsaftale. 
Ministeren er allerede i god dialog med DLF om et konstruktivt fremadrettet samarbejde. 
 
Lærerkommissionen barsler inden længe med sine anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale. 
Spændende! 
 
Overfor dette, står desværre den kendsgerning, at kommunerne fattes penge hvilket igen vil 
betyde besparelser og forringelser af folkeskolen. Om regeringen vil gå ind og afhjælpe dette vides 
ikke på nuværende tidspunkt, men vi har da lov at håbe på, at der i forbindelse med 
økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL vil blive fundet nogle midler øremærket til 
folkeskolen. Der er i den grad brug for dem! 
 
Vi er lige nu 297 medlemmer i Tønder Lærerkreds, 137 færre end for 10 år siden. Tankevækkende 
og en klar konsekvens af nye trends, hvor private skoler skyder frem, og hvor politiske 
beslutninger har påvirket skolestrukturen og dermed normeringerne. 
 
Tønder Lærerkreds leverer, dette til trods, stadig kvalitet til vores medlemmer: Et godt eksempel 
er den nye arbejdstidsaftale. Denne trådte i kraft her ved skoleårets start. Det er vores håb, at den 
vil give større gennemsigtighed i de arbejdsopgaver, vi hver især skal løse. I aftalens indledning 
står der, at det er aftalens mål at sikre medarbejderne en kendt, gennemskuelig og effektiv 
ramme om arbejdet, der gør det muligt for den enkelte, teamet og ledelsen at holde fokus på 
kvalitet og det at lykkes med opgaven. 
 
Et ambitiøst mål som vi fra Tønder Lærerkreds er glade for, og som vi selvfølgelig vil holde øje med 
ikke kun bliver ord men virkelighed ude på skolerne! 
 
Et interessant emne, lige nu, er kommunalbestyrelsens behandling af forslag fra SF og 
Enhedslisten om, at skolerne i Tønder kommune fritages for nationale test. Forslaget suppleres 
med ønsket om, at nationale test ikke indgår i vurdering af, om skolerne skal udarbejde en faglig 
handleplan – og endelig at testene ikke skal danne grundlag for vurdering af skolerne. 
 
Kommunalbestyrelsen valgte at sende forslaget til høring i Børn- og Skoleudvalget. 
Vi håber udvalget beslutter det rigtige!! 
 
På kredsstyrelsens vegne 
Ulrik Nielsen. Næstformand for Tønder Lærerkreds 
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