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             21.august 2020 

 

Til medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 

Som I jo sikkert allerede har hørt/læst blev Kommunernes Landsforening og Lærernes 

Centralorganisation tirsdag den 11. august 2020 enige om en ny ”Aftale om arbejdstid for 

undervisere i kommunerne.” 

Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne var, i den anledning, indkaldt til et regionalt møde i 

Kolding den 17. august 2020. På mødet gennemgik Anders Bondo Christensen og Gordon Ørskov 

Madsen aftalen, hvorefter det var muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til aftalen. 

I går torsdag den 20. august afholdt vi et ekstraordinært KS og TR møde hvor vi igen gennemgik 

aftalen, og diskuterede for og imod. 

Resultatet af dette blev, at en enig forsamling vil anbefale medlemmerne af Tønder Lærerkreds at 

stemme ja til aftalen ved den kommende urafstemning.  

Urafstemningen finder sted fra den 25. august til den 1. september kl. 16.00. 

Rent praktisk foregår afstemningen på den måde, at du får et link i din mailbox, hvorefter du logger 

på med dit nem-id og afgiver din stemme! Er du i tvivl så spørg din TR der er klar til at hjælpe dig 

Og hvorfor nu stemme ja? 

For det første, fordi vi ved et ja igen vil få en overenskomst der kan ”støttes ret på”, altså at vi ved 

uenighed kan få en arbejdsretsafgørelse på uenigheden. Dette målt op imod at vi de sidste 7 år har 

arbejdet efter en lov, hvor arbejdsgiverne ensidigt har bestemt hvad der var rigtig/forkert! 

For det andet, fordi vi igen får nogle forpligtende planlægningsregler hvor både kommune og 

skoleledelse skal diskutere årets planlægning og ressourceanvendelse med et samlet 

lærerpersonale, og efterfølgende med den enkelte lærer. 

Herudover er der mange andre gode grunde til at stemme ja til aftalen. Dem vil vi præsentere på de 

medlemsmøder, der bliver afholdt rundt om på skolerne i næste uge. 

Det er også vigtigt at sige, at vores lokale arbejdstidsaftale stadig er gældende og vil være et 

supplement til den netop indgåede aftale. 

På kredsstyrelsens vegne 

Henrik Jakobsen, Kredsformand 

Ulrik Nielsen, Næstformand  
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