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                                                         4. april 2022 

 

Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds 
 
 

Krigen i Ukraine 

 

Siden 24. februar har der udspillet sig en krig i Europa mellem Rusland og Ukraine. Krigen har fået 

og vil få afgørende betydning for vores økonomi, hverdagsliv og arbejdsliv. I dagens Jyske vestkysten 

kunne man læse, at der forventes en samlet flygtningetilstrømning på 40.000 ukrainere på flugt fra 

krigens rædsler til Danmark. Det vil betyde, at ca. 360 ukrainske flygtninge vil skulle opholde sig i 

Tønder kommune. Mange af flygtningene vil være børn i den skolepligtige alder.  

 

Vi kender af gode grunde ikke det fremtidige omfang af elever. Men igen bliver der stillet store krav 

til os lærere om omstillingsparathed og kreative løsninger i at løfte opgaven. Blandt de først ankomne 

flygtningebørn er omkring 40 elever i skrivende stund kommet i undervisningsforløb ude på skolerne 

i Tønder kommune i løbet af de sidste 14 dage. Tak for indsatsen indtil videre til jer som også løfter 

den opgave.  

 

Lokal- og Forhåndsaftale 2022/2023 

 

Der er indgået Lokal- og Forhåndsaftale mellem Tønder Lærerkreds og Børn- og skoleforvaltningen i 

Tønder kommune. Lokalaftalen er blevet forhandlet hjem i en tæt og konstruktiv dialog mellem 

parterne. Overordnet set læner aftaleindholdet sig meget tæt på indeværende Lokalaftale. Der er dog 

indarbejdet præciseringer og redaktionelle ændringer i aftaleteksten. Som noget nyt er der også 

indgået en særskilt Lokalaftale gældende for Ungdomsskolen i Tønder kommune. 

 

Aftalerne præsenteres med deltagelse af TR, kredsstyrelsen, skoleledelserne samt skoleforvaltningen 

på Tønder Rådhus torsdag den 7. april. Kredsstyrelsen finder det vigtigt, at ALLE interessenter hører 

det samme ved en fælles præsentation af Lokalaftalerne. Vi har en forventning om, vi på den måde 

kan reducere fejltolkninger af aftaleteksten i drøftelserne om udmøntningen ude på skolerne, når 

aftalen sættes i spil den 1. aug. 2022.  

 

Generalforsamlingen 2022 

 

På den ekstraordinære generalforsamling vedtog man at fastholde antallet af kredsstyrelsesmedlem-

mer til 5 sammenholdt med en frikøbstildeling på 2800 timer. Det er en vedtagelse, som har givet 

udfordringer i konstitueringen af den kommende kredsstyrelse.  

Formandsskabet har derfor måttet træffe nogle overordentlige svære valg. Hovedsigtet med disse valg 

har haft til formål at sikre, vi kan løfte den daglige drift med de primære opgaver i at være til rådighed 

og servicere vores medlemmer med rådgivning og sparring, når der er behov. Vi har desværre på den 

baggrund måttet omplacere opgaver og reducere i andre. 

 

Lærerkalenderen 2022/23 

 

Lærerkalenderen forventes fremme i slutningen af april. De medlemmer, som har bestilt kalenderen, 

kan forvente kalenderen udleveret snarest derefter.  

 

FR4-medlemmer kan efter aftale afhente kalenderen på Kredskontoret. 
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Ulrik Nielsen går på pension 

 

Torsdag den 31.marts havde Næstformand og tidligere mangeårige Kredsformand, Ulrik Nielsen sin 

sidste arbejdsdag efter mere end 30 års kredsarbejde i Tønder Lærerkreds. I den forbindelse er der 

mulighed for at hilse på Ulrik til afskedsreceptionen den 21. april kl. 15.00 – 17.00 på Tønder 

Lærerkreds. Se indbydelsen på Tønder Lærerkreds’ hjemmeside.  

 

Vi vil selvfølgelig også i dette brev sende mange hilsener og tak for samarbejdet med Ulrik. Vi håber, 

han nu kan nyde sit velfortjente otium. 

 

 

Du og din familie ønskes en rigtig god påske. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kim Vestergaard, næstformand 


