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                                                       15. december 2020 

 

Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 

 

Julen står for døren og kalenderåret 2020 rinder ud.  

 

Det har været et skelsættende år, der vil gå over i historien. 2020 blev året, hvor 

vi stiftede bekendtskab med et helt nyt begreb - nemlig Covid-19 eller Corona-

virus. Det blev et år, der vil huskes på grund af nedlukninger, hjemsendelser, 

genåbninger, nødundervisning osv.  

Det blev et år, hvor I som ”frontpersonale” måtte navigere jer igennem 

ovennævnte udfordringer samt håndtere et utal af problemstillinger samtidig 

med, at I skulle undervise nogle forventningsfulde børn og unge. 

En kæmpe opgave, som I, med forvaltningschef, Per Hansens egne ord, har løst til alles store 

tilfredshed.  

 

A20 

Den ny arbejdstidsaftale (kaldet A20) blev som bekendt godkendt i det sene efterår. Det 

betyder, at vi skal i gang med at implementere den, så den kommer til at virke fra skoleåret 

2021/2022. Vi har drøftet aftalen i kredsstyrelsen og sammen med tillidsrepræsentanterne. Vi 

har også haft de første drøftelser med kommunen. De har bl.a. udmøntet sig i et årshjul, hvori 

de forskellige elementer i aftalen er plottet ind med beskrivelser af opgaverne, hvem der tager 

sig af dem og hvornår. Herudover har vi planlagt de første møder mellem kreds og kommune. 

 

Løntjek 
I uge 46 og 47 havde vi i fagbevægelsen det, der kaldes løntjekuger. I kredsen havde vi nogle 

enkelte lønsedler til tjek og fandt heldigvis ingen fejl. Vi vil dog her opfordre til, at du får din 

lønseddel tjekket, hvis du er i den mindste tvivl, om du får den rigtige løn udbetalt. 

I kreds 95 tjekker vi gerne lønsedler året rundt og ikke kun i uge 46 og 47. Så du er til enhver 

tid velkommen til at sende en kopi af din lønseddel, hvis du ønsker den tjekket! 

 

Timms 
Som nogen af jer sikkert har hørt, blev der for et par uger siden offentliggjort en ny Timms-

undersøgelse. (En undersøgelse af 4. klasses elevers matematikkundskaber). Undersøgelsen 

viste, at de danske 4. klasses elever er blevet dårligere til matematik. Det er et sørgeligt, men 

desværre et forventet resultat, som bekræfter, at folkeskolereformen fra 2014 har spillet fallit. 

Det er altså med denne undersøgelse beviseligt, at evindelige nedskæringer i lærernes tid til 

forberedelse og feedback til eleverne ikke gør, at eleverne bliver så dygtige, som de kan! 

Dette var jo ellers mantraet i forbindelse med skolereformen i 2014. 

 

 

Til slut vil vi fra kredsstyrelsens side ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

 

På vegne af kredsstyrelsen       

 

Henrik Jakobsen kredsformand og Ulrik Nielsen næstformand                                              
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