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16. december 2021
Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds

Julen står for døren og kalenderåret 2021 rinder ud.
Sidste år skrev vi følgende i vores julenyhedsbrev:
”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.”
Vi havde vel alle troet og håbet på, at 2021 skulle være anderledes positiv.
Desværre må vi konstatere, at vi her et år efter står i nøjagtig samme situation!
Lad os håbe at 2022 blive anderledes positiv.
Opgaveoversigter
Som tidligere nævnt har vi efterhånden haft mange drøftelser med kommunen omkring
udfærdigelsen af lærernes opgaveoversigter.
Vi har i den forbindelse indledt en række drøftelser med de forskellige distrikter omkring
udformningen fremover.
Fra kredsens side synes vi, at vi har haft nogle gode og konstruktive møder omkring de
problemstillinger som er blevet påpeget, og håber vi fortsætter de positive drøftelser lige efter
nytår.
Kontingent
På kongressen i november måned blev det besluttet at hæve det centrale kontingent med 10
kr. pr. måned gældende fra 1. januar 2022.
Derfor indstiller kredsstyrelsen til generalforsamlingen at kontingentet for alle aktive
medlemmer stige med 10 kroner, således at det månedlige kontingent fra 1. januar 2022
bliver 540 kr. pr. måned.
Kalender
Kalenderen til skoleåret 2022/23 skal snart bestilles og i trykken.
Vi har i kredsstyrelsen besluttet, at vi fremover uddeler kalenderen gratis.
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Derfor vil vi bede jer om at tilkendegive overfor jeres TR om I ønsker en kalender.
Dette for at vi ikke bestiller flere end nødvendigt.

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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