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November 2019 

 
Nyhedsbrev november 2019 
 
 
Hovedstyrelsesvalg 

 
Som du sikkert har hørt/læst er der valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. 
Valget forgår i perioden fra torsdag den 21. november 2019 til tirsdag den 3. december 2019.  
 
Da jeg ikke genopstiller, har vi i de syd- og sønderjyske kredse været på udkig efter en ny lokal kandidat. 
Valget er faldet på kredsstyrelsesmedlem Marianne Holler Kanstrup fra Haderslev lærerkreds. 
 
Vi kender Marianne som en dygtig og vidende politikker og håber derfor på, at Marianne får den fornødne 
opbakning til at blive valgt. Dette vil være til gavn for både kredse og medlemmer i det syd- og sønderjyske. 
 
Så derfor: 
 

Brug dine 18 stemmer og helst på Marianne Holler Kanstrup!! 
 
Har du problemer med selve valghandlingen, så medbring dit NEM-id på skolen, og din TR vil hjælpe dig! 
                                                                                                                                                                                                                 

Løntjek 

Som du måske har læst, bruger mange faglige organisationer uge 46 og 47 til at sætte lys på løn. Projektet 

går ud på at tilbyde medlemmerne et løntjek. Dette tilbud vil vi selvfølgelig også give dig! Så har du 

spørgsmål omkring din lønseddel er du altid meget velkommen til at kontakte kredsen.  

 
Medlemsundersøgelse 

 
Den 25. oktober 2019 har Danmarks Lærerforening udsendt en spørgeskemaundersøgelse til samtlige 

medlemmer. Undersøgelsen omhandler medlemmernes arbejdsforhold på skolerne. 

Fra kredsens side vil vi opfordre dig til at bruge nogle minutter på at besvare dette spørgeskema. Dette 

fordi, en høj svarprocent, alt andet lige, giver et mere retvisende billede af situationen og fordi vi lokalt, ved 

en høj svarprocent, vil få adgang til det lokale resultat. Et resultat som vi så efterfølgende kan bruge i de 

lokale forhandlinger omkring vores arbejdsforhold. 

 

På vegne af Tønder lærerkreds 

Ulrik Nielsen, næstformand 
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