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December 2019 

 
Nyhedsbrev december 2019 
 
Kære kolleger 
 
Kommissionsrapport. 
 
Som I sikkert er bekendt med, fremlagde Lærerkommissionen mandag 16. dec. deres længe ventede 

rapport. Kommissionen har afleveret en rigtig god analyse, der giver et billede af de udfordringer, der 

kendetegner lærernes arbejdssituation. 

Her peger den på især 5 udfordringer, som kommissionen mener der, SKAL tages hånd om: 

- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling 

- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen 

- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 

Som en del af ”Ny start” fra OK18 og med udgangspunkt i kommissionsrapporten har DLF og KL aftalt, at 
man i starten af marts vil indlede periodeforhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Målet med 
forhandlingerne er at finde løsninger på de udfordringer, som kommissionen peger på. 

 
Lokalaftale 
 
Lokalt har vi aftalt med Tønder Kommune, at i slutningen af januar indleder vi forhandlinger om vores 

lokalaftale. 

Vi har evalueret aftalen med TR’erne på vores sidste TR-møde og har herfra fået nogle rigtig gode input, 

som vi vil bringe med i en drøftelse af aftalen.  

Vi har, også i samarbejde med forvaltningen, sat en evaluering i gang, hvor Distrikts-TR’eren og 

Distriktsskolelederen i starten af januar skal evaluere aftalen. Denne evaluering vil også indgå i 

drøftelserne.  

Endelig vil vi selvfølgelig også have rapporten fra lærerkommissionen og en evt. aftale fra 

periodeforhandlingerne mellem DLF og KL med i forhandlingerne. 

Hovedstyrelsesvalg. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for jeres indsats i forbindelse med hovedstyrelsesvalget. 

Marianne Holler Kanstrup fra Haderslev fik et rigtigt flot valg og blev valgt ind med 21.111 stemmer. Stort 

tillykke til Marianne herfra, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.  
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Jeres lokale TR vil allerede i slutningen af januar møde Marianne, når hun på vores lokale TR-kursus vil 

fremlægge, hvad der aktuelt sker i hovedstyrelsen. 

Desværre betød valget også, at Jeanette Sjøberg, som har været formand for Undervisningsudvalget i DLF, 

ikke blev genvalgt. Hun manglede 200 stemmer. Det er rigtig ærgerligt! Jeanette har gennem tid lavet et 

kæmpe arbejde og bl.a. været primusmotor i fjernelsen af bindende trinmål i folkeskolen. 

Generalforsamling. 
 
Husk generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 18.  

 

Reserver allerede datoen nu. Vi håber på stort fremmøde, da der skal ske valg til kredsstyrelsen. Det er også 

her, der er mulighed for at gøre sin indflydelse gældende for, hvad kredsstyrelsen skal arbejde med i den 

kommende styrelsesperiode. 

 

God jul og godt nytår. 
 

 

På vegne af Tønder lærerkreds 

Henrik Jakobsen, kredsformand 

 


