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Nyhedsbrev oktober 2021 
 

Efterårsferien nærmer sig med hastige skridt og en fjerdedel af skoleåret er gået. 

Et skoleår der indtil nu har været præget af især to ting: 

 

En glæde over at skoledagen nu igen er nogenlunde normal ovenpå coronakrisen og 

en skolestart der desværre har vist, at der stadig ikke er styr på jeres opgaveoversigter! 

 

I kredsstyrelsen arbejder vi på højtryk for at få orden i opgaveoversigterne – en lang sej 

kamp.  

 

Vi opgiver ikke kampen og håber på, at der kommer en løsning.  

 

Kommunalvalg 2021 

 

Om mindre end 5 uger er der valg til kommunalbestyrelsen. 

Fra kredsens side har vi taget initiativ til at mødes med samtlige opstillingsberettige partier 

forud for valget. 

Vi har gjort det på den måde, at vi har inviteret samtlige partier til et møde på kredskontoret 

samt stillet dem 5 spørgsmål om skoleforhold i Tønder Kommune. Spørgsmålene er de blevet 

bedt om at svare på skriftligt. 

Næsten alle partier har taget positivt imod vores indbydelse. 

De skriftlige svar vil vi sammenskrive og udsende i det næste nyhedsbrev således at I kan 

hvad de enkelte partier mener om nogle centrale spørgsmål om folkeskolens ve og vel i 

Tønder Kommune. 

 

Overført ferie fra sommeren 2020 

 

Den nye ferielov og de tilhørerne kommunale ferieaftaler er nu fuldt ud trådt i kraft. 

For enkelte medlemmer kan der dog stadig være nogle udfordringer i forbindelse med 

overgangen fra de gamle regler til de nye. 

Problemet opstår hvis man ikke fik afholdt feriedagene i 2020 for eksempel på grund af 

barsel eller længerevarende sygdom. 

Er du en af dem skal du henvende dig til kredsen hurtigst muligt!! 

 

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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