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                                                       11. februar 2021 

 

Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds 

 

 
Generalforsamling 2021 
 

Ifølge vores vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling den 2. tirsdag i marts måned. 

 

Dette kan på grund af corona-situationen ikke lade sig gøre i år. 

 

Vi har diskuteret dette i kredsstyrelsen og er nået frem til, hvis I medlemmer støtter op omkring det, at 

generalforsamlingen rykkes til senest udgangen af maj 2021. Hvis vi ikke kan afholde en generalforsamling med 

tilstedeværelse inden da, vil den blive afholdt virtuel i starten af juni. 

 

Og hvorfor nu det? 

 

Det gør vi, fordi vi gerne vil afholde en generalforsamling med fremmøde og derved fastholde det faglige og 

sociale møde mellem vore medlemmer, samt bevare den gode tradition vi har i Tønder Lærerkreds. 

Der har de senere år være rigtig stor tilslutning til vores generalforsamling, hvilket vi i kredsstyrelsen har været 

rigtig glade for. 

 

Vi er helt klar over, at vi med dette forslag ikke overholder vores vedtægter.  

 

Vi vil derfor opfordre alle, der ikke kan se sig selv i forslaget til, at rette henvendelse til kredskontoret. 

 

 
Genåbning af skolerne 

 
Mandag den 8. februar begyndte genåbningen af vore skoler. 

En dag rigtig mange havde glædet sig til efter en lang nedlukning. Men jo også en skoledag hvor diverse 

restriktioner stadig er gældende. 

 

Lad mig blot nævne et par stykker: 

 

 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og rengøring af kontaktpunkter. 

 Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker, særligt ansigt-til-ansigt kontakt, med fokus på afstand, 

antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer. 

 

Mærkeligt er det dog, at der ikke eksplicit nævnes noget om, om der er fag, der ikke kan afholdes. Dog nævnes 

det at sang og råb generelt bør undgås! 

Ellers er det kun nævnt, at der skal være fokus på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte, samt testning af 

personalet. 

 

Der er altså stadig mange ting at forholde sig til ude på den enkelte skole. 

 

Oplever I problemer, vil vi gerne høre om dem her på kontoret, da vi jævnligt holder møder med forvaltningen 

omkring netop corona-situationen. 

 

 

Vinterferie 
 

I uge 7 afholder alle vinterferie.  

Det betyder at reglerne for afholdelse af ferie er gældende. Se gældende regler på kredsens hjemmeside 

www.Kreds95.dk  
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Er man syg inden og i ferien har man krav på erstatningsferie. Det er her vigtigt at sygemelde sig til 

skolelederen inden ferien. Bliver du først syg i ferien er du omfattet en 1. uges karrens og kan ikke få 

erstatningsferie.  

 

Har du ikke optjent til at afholde ferien, skal du henvende dig hos Lærernes A-kasse på telefon 70 10 0018. 

 

Hovedstyrelsesvalg 
 

I mandags den 8. februar afholdt kredsformændene i det syd-og sønderjyske møde med en af kandidaterne til det 

kommende suppleringsvalg til hovedstyrelsen, nemlig kredsstyrelsesmedlem Lars Holmboe fra Vejle 

Lærerkreds 

På mødet var der enighed om at støtte Lars ved det kommende valg. Man enedes ligeledes om at kredsformand i 

Kolding Rawi Willesen bliver 1. suppleant, og kredsformand Henrik Jakobsen Tønder Lærerkreds bliver 2. 

suppleant. 

 

I vil efter vinterferien høre nærmere omkring valget, og omkring de opstillede kandidater. 

 

Lokale forhandlinger 

 
Lokalt er vi i øjeblikket i gang med en virtuel møderække med kommunen omkring den nye arbejdstidsaftale 

A20 samt vores lokale lønaftale. 

 

Vi har haft en del møder indtil nu. Det ser ud til, at vi kan blive enige om en aftale gældende for Tønder 

kommune senest til udgangen af marts måned. 

Herefter skal der foregå nogle lokale drøftelser mellem skoleleder, TR og lærerne om næste skoleårs 

planlægning. 

 

I vil selvfølgelig løbende blive orienteret om forhandlingerne. 

 

 
OK21 
 

Som mange sikkert har hørt eller læst er forhandlingerne om overenskomstfornyelse gået i gang. 

 

Der er pt. indgået forlig på statens område, og går det som det tidligere, vil det kommunale område komme til at 

læne sig op af dette. 

 

Vi ved i hvert fald, at der bliver tale om en 3 årig aftale. Forhandlingerne foregår her op til vinterferien, og 

måske kommer der et resultat i løbet af ferien, en opfordring herfra til at følge med på folkeskolen.dk. Her vil et 

evt. resultat bliver offentliggjort. 

 

 

 

Til slut vil vi ønske alle en god vinterferie og pas på jer selv. 

 

Henrik Jakobsen/Ulrik Nielsen 

 

 

 


