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16. juni 2022
Kære medlemmer af Tønder Lærerkreds
Udsigten til sommerferie kan måske for nogle af os synes lidt fjern endnu. I denne tid hersker der stor
travlhed blandt alle vore kollegaer med at få afsluttet det gamle skoleår med alt, hvad det indebærer af
forskellige opgaver. Opgaver, som bare lige kalder på at blive gjort færdige, inden ferien og næste skoleår
kan skydes i gang. Skoleplan, nye skemaer samt gennemgang af Opgaveoversigter fylder sikkert også en del
lige nu. Tal med din TR, hvis du har spørgsmål omkring din Opgaveoversigt eller andet, som berører din
arbejdssituation.
Det har endnu en gang været et skoleår, der har krævet en kæmpeindsats af hver enkelt af jer for at få
hverdagen til at hænge sammen. Covid-19 pandemien blussede atter op hen over årsskiftet i 2021-2022
med hjemmeundervisning af eleverne til følge. Dog var vi alle klart bedre rustet til at håndtere denne
situation, end vi var i begyndelsen af pandemien. Hertil kom udbredelsen af vacciner samt et fintmasket
testsystem ude på skolerne.
Bedst som vi troede, at afslutningen af Covid-19 pandemien kunne bringe skolerne på smult vand, stod vi i
marts med en ny udfordring. På baggrund af krigen i Ukraine skulle skolerne modtage et ukendt antal
ukrainske flygtningebørn i den skolepligtige alder. Lige nu går der 51 ukrainske elever efter særloven samt
et svingende antal skolebørn mellem 40 – 50 elever fra flere lande herunder Ukraine efter asylloven i
Tønder kommunens skoler. Der er kendskab til at nogle asylelever kun modtager fjernundervisning fra
Ukraine uden kommunalt tilsyn; andre modtager ”parallelundervisning” med både dansk skolegang og
fjernundervisning fra ukrainske lærere.
Endnu en gang er der generel stor tilfredshed hos alle aktører omkring folkeskolen med vores indsats ude
på skolerne.
På sidste Fag-Med møde den 7. juni kunne Fagchef, Per Hansen orientere, at Tønder kommune ligger på 3.
pladsen sammenlignet med alle landets kommuner med laveste sygefravær.
Den seneste tid har vist os lærere, at forandringsparathed i lærernes arbejdsindhold og opgaver er blevet
det nye normale. Vi skal huske at passe på os selv og hinanden! Tal med din TR og/eller AMR, hvis du synes,
dit arbejdsliv i dagligdagen bliver for ”broget”.

Ferie
I 2022 er ugerne 27,28 og 29 er ferieuger i Tønder Kommune. Uge 30 er en afspadseringsuge. Derfor
udløser den ikke erstatningsferie ved sygdom/manglende optjening.

Syg i ferien
Skulle du være uheldig at blive ramt af sygdom før eller i sommerferien, er det vigtigt at meddele dette til
skolelederen. Du kan have krav på erstatningsferie, der dog efter gældende regler afhænger af tidspunktet
for din indberetning af sygemeldingen.
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Hvis du ikke kan træffe skolelederen, skal du kontakte Skoleforvaltningen/kommunen på tlf. 74 92 92 92.
Husk altid at få udleveret en lægeerklæring som dokumentation på din sygdom.

Ikke optjent ferie
Har du ikke optjent tilstrækkeligt antal feriedage, skal du melde dig ledig efter afvikling af sidste optjente
feriedag. Du har som medlem af Lærernes a-kasse mulighed for at få dagpenge i den del af ferieperioden,
du mangler optjening. Se i øvrigt Lærernes a-kasses hjemmeside: www.laka.dk.

Nye barselsregler
Den 2. august 2022 træder den nye barselslov i kraft. Den gælder for forældre til børn født fra den 2. august
2022 eller senere. Den nye barselslov er indført på baggrund af EU’s orlovsdirektiv. Den har til formål at
skabe balance mellem arbejds- og privatliv samt sikre øget ligestilling mellem kønnene og arbejdsmarkedet.
Hvis du har spørgsmål til de nye barselsregler samt brug for rådgivning omkring de nye orlovsmodeller, er
du velkommen til at kontakte Tønder Lærerkreds.

Kredskontorets åbningstider i sommerferien
Kredskontoret er lukket fra mandag den 4. juli til og med 29. juli. Har du brug for at komme i kontakt med
os, kan du sende en mail til 095@dlf.org, hvorefter vi vil kontakte dig. (Mailkontoen vil blive gennemset
jævnligt).
I uge 26 og 31 er kontoret kun delvis bemandet, men vi kan kontaktes pr. mail eller på telefon 2879 8130.
Til slut vil vi ønske alle medlemmer en rigtig god og velfortjent sommerferie!

På kredsstyrelsens vegne
Henrik Jakobsen, Formand og Kim Vestergaard, Næstformand
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