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95 

      Oktober 2022 

 

Kære medlem af Tønder Lærerkreds 

 

 

”Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser…” ja, resten af teksten, skrevet af Kim 

Larsen, er kendt blandt de fleste. Det bliver den virkelighed, vi kigger ind i med et kommunalt 

pålæg om maks. 19’C ude på skolerne. Lige nu går det nogenlunde, eftersom bygningsmasserne 

stadig er varme efter sommeren og forholdsvis milde efterårstemperaturer. Men når først kulde og 

frost rigtig sætter ind, vil temperatursænkningerne givetvis udfordre indeklimaet/arbejdsmiljøet for 

såvel elever som lærere. Vi opfordrer til, vi hjælper hinanden med at sikre, at kravet om 

rumtemperaturen på skolerne på mindst 19’C overholdes – også mandag morgen, når lærere og 

elever møder ind, efter en styret temperatursænkning i weekenden. Vi hører gerne, hvis det ikke er 

tilfældet… 

Ude på skolerne arbejdes der også lige nu på planlægningsniveau med håndtering af scenarier for 

varslede og ikke-varslede strømafbrydelser i undervisningstiden hen over vinteren. 

 

Lønløft: Oktoberlønnen, som de fleste af os får den 31/10, vil være mellem 850 kr. og 1000 kr. 

højere for alle lærere og børnehaveklasseledere på fuld tid. Stigningen - som er på 2,55 % - er 

permanent. Danmarks Lærerforening sikrer løbende stigninger i vores løn. Denne falder på et 

tiltrængt tidspunkt! 

  

Løntjek: Får du den korrekte løn? Tønder Lærerkreds er altid til rådighed for et tjek af din 

lønseddel året rundt, men vi følger også den landsdækkende kampagne i ugerne 46 og 47. 

 

Opgaveoversigterne: Vi er i fuld gang med at gennemgå opgaveoversigterne. Arbejdet ventes 

færdigt i de næste par uger. Det er vores håb, at opgaveoversigterne i år er mere forståelige og 

gennemskuelige. 

 

Skoleplanerne 2023-2024: Der er allerede nu på Distriktsniveau begyndende tanker og ideer til de 

processer, der skal sættes i spil i udfærdigelsen af skoleplanerne i lyset af ”Samarbejdssporet”, som 

er en af grundpillerne i OK21. Skoleledelserne og lærerne har til opgave i tæt dialog at sætte retning 

for skolens udvikling under hensyntagen til de økonomiske rammer. I november mødes alle TR’ere 

og KS-medlemmer i Agerskov, hvor skoleplansarbejdet ligeledes er på dagsorden. På samme møde 

vil skoleforvaltningen orientere om den kommunale redegørelse for Børn- og skoleområdet 2023.  

 

OK24 – medlemsinvolvering: I løbet af efteråret vil der på Fagligt klubmøder på skolerne være 

mulighed for at være med til direkte at klæde DLF’s forhandlere på til de kommende overens-

komsforhandlinger med medlemskrav inden for 3 hovedtemaer: ”Det hele arbejdsliv”, ”Den 

professionelle lærer” samt ”Folkeskolen”. Jeres input i den forbindelse sendes videre til DLF. 

 

Meddelelsesbogen: Med dette skoleårs begyndelse erstattes Elevplaner af Meddelelsesbogen. Vi 

vil gerne fra Tønder Lærerkreds opfordre til, at skoleledere og lærere på skolerne sammen drøfter 

en form, der sætter retning og giver mening i en lokal kontekst. Meddelelsesbogen må ikke blive 

Elevplaner i ny forklædning og en ny stor administrativ byrde i lærerarbejdet!  

 

Tillykke til Hanne Riising Erri, Toftlund Distriktsskole, som har modtaget Hanne Nisted og Ole 

Lunds skolepris efter indstilling fra kollegaer, elever og ledelse. 
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Mød Lærernes Pension på Kredskontoret tirsdag den 22. november kl. 16.30 – 18.30. 

Arrangementet er for alle interesserede medlemmer. Se yderligere informationer ude på filialerne 

eller kontakt din TR. 

 

Fraktion 4 

I september måned havde FR4 udvalget tilrettelagt en meget spændende udflugt i det midtjyske. 

Målene var det nyåbnede Museum Flugt i Varde og Frellomuseet i Vejle.  

Den 25. oktober er der foredrag med lærer og forfatter, Lis Mikkelsen med efterfølgende sildemad 

og en snaps samt valg til FR4 udvalget.  

Husk tilmelding til julefrokosten 

 

Mød Tønder Lærerkreds Vi vil gerne byde nye medlemmer af Tønder Lærerkreds velkommen. Se 

yderligere informationer ude på filialerne eller spørg din TR. 

 

Kontorets åbningstider (vejledende) 
Mandag: Efter aftale 

Tirsdag:    10.30 - 15.00  

Onsdag:   10.30 - 15.00   

Torsdag:  10.30 - 15.00 

Fredag:    Efter aftale 

 

Vi anbefaler altid at kontakte os forinden, hvis du ønsker et fysisk møde.  

 

Vores telefoner er åbne fra: 

Mandag - onsdag kl. 8.30 – 15.00 

Torsdag – fredag kl. 8.30 – 13.00 

 

Med ønsket om en rigtig velfortjent efterårsferie 

 

 

Kim Vestergaard, Næstformand  

Henrik Jakobsen, Formand 

 


