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Nyhedsbrev oktober 2020 

 

Onsdag den 23. september 2020 afholdt Danmarks Lærerforening kongres i København. 

På grund af corona blev kongressen afkortet fra 2 til 1 dag således at kun de 3 vigtigste 

punkter blev behandlet. 

Disse var: 

 

 Arbejdstid 

 Opstilling af krav til ok-21 

 Valg af formand 

 

 

Kongressen har været godt dækket ind af ”Folkeskolen” så jeg vil ikke gå i detaljer her, men 

blot konstatere at vi går en spændende fremtid i møde med at få de nye arbejdstidsregler til at 

fungere i kommunen, og OK-21 forhandlingerne til foråret. 

Herudover vil jeg naturligvis også nævne det spændende valg af formand for vores forening. 

Efter tæt løb blev det Gordon Ørskov Madsen der de næste 3 år skal stå i spidsen for 

Danmarks Lærerforening. 

 

Lokalt arbejder vi stadig med, at få overbevist kommunen om at coronasituationen skal tages 

alvorligt, også udenfor rådhuset! Vi står ganske uforstående overfor, at noget så vigtigt som 

rengøringsstandarden igen er sat ned på et niveau som før coronas indtog i landet. 

Samtidig er afstandskrav og lign. også normaliseret! Dette set i lyset af, at Tønder kommune i 

øjeblikket, topper listen over flest smittede pr. 100.000 indbyggere i Sydjylland! 

Dette er simpelthen ikke i orden. Vi må som ansatte i Tønder Kommune kræve at vores 

arbejdsgivere tager deres ansvar alvorligt!! 

 

 

Da vi om få dage står overfor skoleårets første ferie, skal I være opmærksom på 

nedenstående: 

 

Syg i ferien! 

 

Skulle du blive ramt af sygdom før efterårsferien, er det vigtigt at meddele dette til 

skolelederen, da der så er mulighed for at få erstatningsferie efterfølgende! 

Er skolelederen ikke til at træffe, skal du kontakte skoleforvaltningen/kommunen på tlf. 

74929292. 

 

 

 

Til slut vil vi ønske alle en rigtig god efterårsferie 
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