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Kære medlemmer     27.6.2017 

Sommeren og sommerferien står for døren, ja faktisk er den i skrivende stund i fuldt flor, jeg ønsker 
alle en rigtig god og givende sommerferie, nyd den og måske ses vi derude i sommerlandet. 

Fredericia Lærerkreds har fornyet vores aftale på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, 
afdeling Center for Høretab. Vi har i en givende dialog med ledelsen indgået en arbejdstidsaftale, 
som skaber gode og trygge arbejdsforhold for lærerne til gavn for arbejdsmiljøet og for at sikre den 
bedst mulige løsning af kerneopgaven. Aftalen sikrer lærerne ret til fuld tilstedeværelse, hvis den 
enkelte ønsker det, ellers er den nødvendige tilstedeværelse på skolen i forhold til både 
undervisnings- og samarbejdsopgaver samt andre opgaver, en aftale. Den individuelle 
forberedelsestid sikres via en fast pulje og et timetal afhængig af antallet af undervisningslektioner. 
I forbindelse med skoleårets planlægning aftales mange delelementer, men det bør nævnes at 
opgaveoversigten rummer en tidsfastsættelse af opgaverne. Alt i alt en aftale til efterfølgelse og 
inspiration både for vore medlemmer på SOSU skolen og i folkeskolen i Fredericia Kommune.  

Fredericia Lærerkreds har med Fredericia Kommune afdeling Børn og Unge indgået aftale omkring 
arbejdstidens og feriens afholdelse i skoleårene 18/19 og 19/20. En aftale, der er det muliges kunst i 
forhold til samspilsproblematikker med statslige love og lokale aftaler.  

Vi har ligeledes indgået en ny forhåndsaftale, og kredsstyrelsen har her prioriteret at anvende de 
meget begrænsede lokallønsmidler (promiller af lønsummen) til vore medlemmer i kommunen med 
den laveste løn, en solidarisk aftale. Et rekrutteringstillæg til lærere i de første fire år efter 
ansættelsen og et tillæg til alle børnehaveklasseledere. Klasselærertillægget forsvinder som 
selvstændigt individuelt tillæg og bliver en del af det kollektive teamtillæg, det samme gør 
arbejdsopgaven. Teamkoordinatorerne får også et mindre tillæg fra den 1.8.2017, hvor den nye 
forhåndsaftale træder i kraft. Spørgsmål, så kontakt din TR eller kredsen direkte. 

Jeg takker mange gange for en god opbakning til medlemsdebatten omkring OK 18, det er dejligt at 
ca. en femtedel af vore medlemmer, vil bruge en eftermiddag på at debattere oplægget til OK 18. 
jeg kan i hvert fald konstatere at vi i Fredericia har langt større interesse end andre kredse. Og så 
glædes jeg over debatlysten, den store solidaritet i forhold til kollegaer i andre dele af DLF, og ikke 
mindst de kritiske medlemmer, som stiller kvalificerede krav til deres fagforening. Vi har i 
kredsstyrelsen sendt kravene og prioriteringen videre til Hovedstyrelsen, og vores 
hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen har fået en særlig orientering omkring kravene. Vi ses igen 
under/efter OK 18 forhandlinger til fornyet debat omkring et OK resultat og forhåbentlig et resultat, 
der peger fremad. 

Kredskontoret holder sommerferie fra den 1.juli til og med den 6.august, henvendelser på mail 
112@dlf.org og hastesager bedes indtalt på formandens telefon 29 62 26 52, som i ferie aflyttes en 
gang i døgnet.  

Husk åbent kursus den 10. – 11.november 2017 på Gl. Avernæs, generalforsamling den 16. marts 
2018, og fredagscafe kommer igen efter sommerferien. Vi ses og endnu en gang god sommer ☺ 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


