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Trainee læreruddannelse. 

University College Lillebælt (UCL) har indgået en 

samarbejdsaftale med Fredericia Kommune omkring 

velfærdsuddannelserne, som UCL udbyder. Det første 

konkrete resultat af dette er en trainee 

læreruddannelse, hvor undervisningen foregår i 

Fredericia og Jelling. I uddannelsen er indbygget en 

ansættelse ved Fredericia kommunes skolevæsen på 25 

% af en fuldtidsstilling. Ansættelsen gør, at de 

studerende kan have et meget relevant studiejob, som 

også kan kvalificere deres studiegang. Ansættelsen er 

finansieret ved en ekstrabevilling i budget 2018 til 

skoleområdet, og ved at de studerende læser to 

vikarlektioner om ugen. De studerende skal derudover 

læse 5 lektioner sammen med en fastansat lærer og 

indgå i det naturlige samarbejde. Det vil altså sige, at 

der for hver studerende bliver en 2-lærerordning i 5 

ugentlige lektioner, og at 2 ugentlige lektioner 

vikardækkes af en lærerstuderende. 

Fredericia Lærerkreds har arbejdet tæt sammen med 

politikere, forvaltning og UCL omkring denne ordning, 

og der er indgået en aftale omkring vilkårene i 

forbindelse med trainee-uddannelsen. Vi er tilfredse 

med resultatet og ser frem til at hæve skolens samlede 

niveau, idet lærerstuderende i høj grad løser 

vikaropgaven, og i særdeleshed ved de to-

lærerordninger, som nu skal etableres. Eleverne vil 

profitere af dette, og det vil for de fastansatte lærere 

også forbedre arbejdsvilkårene med en kvalificeret 

studerende i klassen. Der er altid udfordringer, også i 

denne ordning. Har vi plads til alle de studerende? 

Mentorordninger – hvordan ser det ud med arbejdstid 

for den opgave? Fredericia Lærerkreds fortsætter 

arbejdet for at sikre, at trainee-ordningen bliver en 

succes for de studerende, lærerne og ikke mindst for 

eleverne i folkeskolen i Fredericia.   

 

Facebook 

 

Hermed blot en opfordring til at følge Fredericia 

Lærerkreds på Facebook. Det er også velkomment at 

tage del i debatten ved at dele relevante opslag og/eller 

kommentere. 

 

Seniorklubben 

 

Seniorklubben, Kirsten Thomsen, Hans Jørgen Gaarde og Lars Zachariassen viste også i 2017 deres kreativitet og 

inviterede til spændende oplevelser. 

Frokostmøde med Kirsten Madsen ”fra Københavnertøs til bondekone” gav fuldt hus på kredsen.  

Guidet rundtur i Ribe, med besøg både i Domkirken, Kannikegården og kunstmuseum. 

Museum Jorn i Silkeborg præsenterede et udvalg af Edward Munchs hovedværker og billeder af Jorn, som var inspireret 

af Munch. Sommerturen gik til Sea War Museum i Thyborøn, hvor man fik et rørende og dramatisk indtryk af 

verdenshistoriens største søslag. Efterfølgende et besøg i Jyllandsakvariet. 

Samsøturen blev også et tilløbsstykke. Guidet tur til både syd og nord.  

Gl. Estrup Herregård på Djursland fik også besøg. Museet blev studeret ligesom barokhaven og avlsbygningerne.  

Vanligt afsluttedes året med julearrangementet, hvor der ud over Luciaoptog fra F.D.F Søndermarken var bankospil og en 

masse hygge. 

 

Lokalløn  

  

Fredericia Lærerkreds har i forhandlingerne med 

Fredericia Kommune besluttet at slå de årlige 

lokallønsforhandlinger for 2017 og 2018 sammen til én 

forhandling. For Fredericia Lærerkreds var det vigtigt at 

bevare den kollektive tilgang til lokallønnen. Vi mener 

ikke, at bestemte funktioner/opgaver skal udløse 

lokalløn. Vi mener også, at den kollektive tilgang også 

betyder, at vores lavestlønnede medlemmer skal 

forsøges tilgodeset i forhandlingerne, når det er muligt. 

Fredericia Kommune har en anden tilgang til lokalløn. 

Den ser gerne funktioner/opgaver belønnet og ser 

lokalløn som en motivationsfaktor i forhold til at få 

opgaver/funktioner løst bedst muligt. 

 

Fredericia Lærerkreds er derfor tilfreds med, at 

forhandlingerne endte med at vores lavestlønnede 

medlemmer(børnehaveklasselederne og de nyansatte) 

sikres mærkbare lokallønsforbedringer efter 

forhandlingerne. Vi er også endt med, at der til 

funktionen som teamkoordinater gives et mindre 

lokallønstillæg. Fredericia Lærerkreds vil fortsat 

arbejde for den størst mulige lokalløn, der rammer 

bredest muligt(f.eks.i teamtillægget), fordi det er vores 

opfattelse, at forskellige opgaver/funktioner ikke skal 

honoreres forskelligt. Vi oplever også, at den kollektive 

lønprofil sikrer både fastholdelse og rekruttering til 

kommunens arbejdspladser.  
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Mod på ledelse 

 

I januar måned var der mulighed for lærere og 

pædagoger at søge om en lokal (Børn og Unge i 

Fredericia) efteruddannelse, nemlig ”Mod på 

ledelse”. Hvis man havde lyst til at prøve kræfter 

med pædagogisk ledelse, kunne man søge om 

optagelse og dermed deltage i et forløb med både 

teoretiske og praktiske seminarer/opgaver i 

skoleåret 2018-19, enten på egen 

matrikel/afdeling eller på en anden. Fredericia 

Lærerkreds er sammen med en repræsentant for 

BUPL indgået i udarbejdelse af dette 

uddannelsestilbud til de i Børn og Unge ansatte 

lærere og pædagoger i Fredericia. En vigtig 

pointe er, at den tid deltagerne bruger på ”Mod 

på ledelse”, enten er tid finansieret af 

forvaltningen eller af deres egen tid. Der er altså 

ikke andre lærere, der skal undervise mere med 

baggrund i dette tilbud.    

I Fredericia Lærerkreds finder vi det vigtigt, at 

der på alle arbejdspladser er gode ledere, der i 

et samarbejde med TR/AMR og medarbejderne 

løfter opgaverne i forhold til både drift og 

udvikling af skolevæsenet. Vi arbejder derfor 

aktivt for at sikre de bedst mulige ledere i 

Fredericia, og vi finder det også helt naturligt, at 

lærere med engagement og lyst giver sig i kast 

med ledelsesopgaven. Via ”Mod på ledelse” har 

nogle af vore medlemmer nu lejlighed til at 

prøve sig selv af, og blive klogere på deres eget 

ledelsespotentiale.  

TR112 

 

TR112 er kredsens interne kursus for TR. De sidste mange 

år har AMR også deltaget, da vi vægter samarbejdet mellem 

de to parter meget højt. I takt med at DLF centralt lægger 

større og større ansvar for TR’s uddannelse over på 

kredsene, er vigtigheden af kurset blevet tydeligere. 

 Hvor vi tidligere udelukkende har benyttet os af interne 

kræfter, har vi i 2017 og 2018 allieret os med eksterne 

kursusholdere for at opkvalificere indholdet og få nye inputs 

udefra. Det øger omkostningerne ved kurset, men i de to 

tilfælde mener vi, at pengene er givet godt ud.  

 

Fredericia Lærerkreds mener, at aktuelle emner, 

problemstillinger samt TR’s og AMR’s behov for 

kompetenceudvikling altid bør ligge til grund for valget af 

formen på TR112. Færre centralt udbudte kurser betyder, at 

Fredericia Lærerkreds må finde andre veje i 

opkvalificeringen af TR. 

 

Pension  

 

Fredericia Lærerkreds deltager i møder 

med både tjenestemænd og 

overenskomstansatte, der ønsker at vide 

noget om pensionstal, pensionstidspunkt, 

pensionsmuligheder og efterløn mm. 

Kredsen må ikke rådgive omkring 

efterlønnen, men vi må gerne orientere 

om ordningen. 

Ved møde på kredsen må du gerne 

medbringe dit Nem Id. 

 

Du kan finde dine pensionstal med Nem 

Id via internettet. 

Overenskomstansatte: lppension.dk 

Tjenestemænd: tjenestemandspension.dk 

 

Tjenstlig samtale, afsked 

 

Fredericia Lærerkreds anbefaler alle medlemmer at 

have en bisidder med til tjenstlige samtaler. 

Samtalerne har ofte en karakter, der gør, at 

specialviden og erfaring kan være helt nødvendig for 

at sikre et for medlemmet acceptabelt resultat. 

Enkelte samtaler kan ende ud i afsked. Derfor 

anbefales du altid at have kredsen med til 

afskedigelsessamtaler. Kredsen samarbejder tæt med 

DLF’s eksperter i København i alle 

afskedigelsessager. 

 

Søg hurtigst muligt rådgivning på kredsen - tlf. 75 91 

09 00 - i denne type sager/samtaler. 

 

Fredagscafé 

 

I 2017 har kredsen arrangeret nogle fredagscaféer med vekslende 

temaer og socialt samvær. Tilslutningen har været ok, men ikke 

overvældende. I første halvår 2018 er der planlagt to fredagscaféer.  

 

Umiddelbart efter sidste arrangement i foråret vil kredsstyrelsen 

evaluere fredagscaféerne og beslutte, om de skal fortsætte i 

skoleåret 2018/2019. 

 

http://www.tjenestemandspension.dk/
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Driftsregnskab 1/1- 31/12 2017  

      
Indtægter  Regnskab  

 
 Budget  

 

      

 
Kontingent kreds netto      2.232.496,00  

 
          2.234.000  

 

 
Adm. Bidrag sær. Fond             5.000,00  

 
                5.000  

 

 
Lønrefusion           62.520,58  

 
              60.000  

 

 
Ref. AKUT         420.645,56  

 
             370.000  

 

 
Rente bank/giro/obl. netto           31.582,27  

 
              20.000  

 

 
Indtægter i alt      2.752.244,41              2.689.000  

 

      

      

 
Styrelsesudgifter          938.184,97  

 
             905.000  

 

 
Mødeudgifter            64.805,94  

 
              60.000  

 

 
Kurser og konf.          456.668,64  

 
             384.000  

 

 
Personaleudgifter       1.048.635,75  

 
          1.050.000  

 

 
Kontor og edb            89.441,17  

 
              91.000  

 

 
Lokaleudgifter          213.781,76  

 
             214.000  

 

 
Udgifter i alt      2.811.518,23              2.704.000  

 

      

 
Periodens resultat          -59.273,82                 -15.000  

 

      Status Aktiver 
 

Passiver 
 

      

 
Lån og Spar          261.207,35  

   

 
Obligationer      1.186.345,80  

   

 
Div. tilgodehav. og forudbet.         103.062,50  

   

 
Skyldig skat mm. 

  
          52.640,00  

 

 
Skyldige feriepenge 

  
        108.350,34  

 

 
Frikøb hensættelse 

  
        210.000,00  

 

 
Hensat PC-opgradering 

  
          48.000,00  

 

 
Hensat kontormøbler 

  
          81.000,00  

 

 
Medlemsfond 

  
        140.000,00  

 

 
Frikøbsfond 

  
          90.000,00  

 

 
Hensat til kopimaskine 

  
          60.000,00  

 

 
Vedligeholdelsesfond 

  
        147.000,00  

 

 
LIF Skyldige arrangemener 

  
          18.660,14  

 

 
Skyldige omkostninger 

  
            6.714,65  

 

 
Formue primo 

  
        647.524,34  

 

 
Periodens resultat              -59.273,82 

 

 
Balance      1.550.615,65         1.550.615,65  
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Forslag til budget 2018 

     Indtægter Budget 2018 
 

Regnskab 2017 

     

 
Kontingent kreds        2.234.000  

 
        2.232.496  

 
Adm. Bidrag sær. Fond               5.000  

 
              5.000  

 
Ref. AKUT           385.000  

 
          420.645  

 
Lønrefusion             62.000  

 
            62.520  

 
Rente bank/giro/obl. netto             30.000  

 
            31.582  

 
Indtægter i alt        2.716.000      

     Udgifter 
   

     

 
Styrelsesudgifter            948.000  

 
          938.184  

 
Mødeudgifter              64.000  

 
            64.803  

 
Kurser og konf.            381.000  

 
          456.666  

 
Personaleudgifter         1.067.000  

 
        1.054.172  

 
Kontor og edb              80.000  

 
            87.796  

 
Lokaleudgifter            214.000  

 
          213.780  

 
Informations udgifter               2.000  

 
              1.645  

 
Udgifter i alt        2.756.000      

     

 
Periodens resultat  kr  -40.000,00      

 

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Særlig Fond: 

 

Regnskabet for Særlig Fond 

(strejkekassen) kan ses på 

kredsens hjemmeside. Årets 

resultat er et overskud på 

9.698,71 kr., der især skyldes 

en kursgevinst på godt 57.000 

kr. Fondens egenkapital udgør 

nu 2.394.000 kr. 

 

Kommentarer til regnskabet: 

 

Der var budgetteret med et 

underskud på 15.000 kr., men vi 

ender med et underskud på 

59.273,82 kr. Det skyldes især 3 

ting: Der var budgetteret 33.000 

kr. for lavt på styrelsesudgifter, 

mange deltagere til Åben Kursus 

betød en ekstraudgift, og der har 

været ekstraudgifter til uddannelse 

af TR. Til gengæld er der hentet 

yderligere 50.000 kr. i AKUT-

fonden. Heldigvis har kredsen via 

henlæggelser og opsparing i 

tidligere år stadig en god likviditet. 

Et mere deltaljeret regnskab med 

yderligere kommentarer kan ses på 

kredsens hjemmeside. 

 

Kommentarer til budget: 

 

Som nævnt på flere general -

forsamlinger er kredsens økonomi 

udfordret af et medlemstal, der har 

været faldende, men som nu ser ud 

til at være stabiliseret. 

Kredsstyrelsen har løbende haft 

fokus på udgifterne, men da ud- 

gifterne til løn og frikøb udgør 

godt 2 mio., bliver selv mindre 

procentvise lønstigninger til ekstra 

udgifter i regnskabet. 

Kredsstyrelsen har lavet et budget 

med et underskud på 40.000 kr. 

 

Der foreslås uændret kontingent 

for 2018, men det foreslås, at 

generalforsamlingen beslutter, at 

den nye kredsstyrelse kan sætte 

kontingentet op med indtil 10 kr. 

pr. mdr. pr. 1.-1. 2019. Det foreslås 

ligeledes, at kontingentet fremover 

pristalsreguleres. 
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Budget 2018  

Budget 2018 var, efter Fredericia Byråds egne ord, et velfærdsbudget. 

Byrådet valgte fortsat at investere i børnenes indeklima med en ny pulje 

på 25 millioner kr. til sænkning af CO2-indholdet på skolerne. På 

anlægsområdet var der 10 millioner kr. til renovering af toiletterne på 

skolerne samt yderligere en pulje, så det fortsat er muligt at have en 

svømmesal på Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej. En mindre 

permanent legepladspulje blev der også plads til i budgettet. 

I forhold til driften af kommunen, så blev skoleområdet tilgodeset med 

en pulje på 11 millioner kr., som skulle bruges til ansættelse af flere 

lærere og pædagoger. Der skulle være lavere klassekvotienter og flere 

to-voksenordninger. Både indskolingen og inklusionen skulle drage 

nytte af midlerne. Byrådet besluttede at prioritere traineeuddannelsen, 

og der er derfor en stigende pulje til driften af denne de kommende år.  

En lille pulje til arbejdet med tal/ordblindhed var også nyt. På 

negativsiden blev det besluttet at videreføre moderniserings- og 

effektiviseringspuljen fra KL’s og regeringens økonomiaftale, og det 

udhuler jo ovenstående nye bevillinger en del. 

 

Fredericia Lærerkreds ser med tilfredshed på et samlet byråds 

investeringer i folkeskolen. Der er ikke tvivl om, at pengene er stærkt 

tiltrængte på alle matrikler og afdelinger af vores folkeskoler. Indeklima 

er vigtigt for både undervisnings- og arbejdsmiljø, toiletternes stand 

skal af hensyn til eleverne bringes up to date, og det kan betale sig at 

bevare en svømmesal i brug. På anlægsområdet må vi opfordre til 

fortsat at investere i både indeklima og toiletforbedringer, og gerne 

samtidig med renoveringer af matrikler/afdelinger i øvrigt. 

 

Fredericia Lærerkreds er også tilfreds med investeringerne på 

driftssiden af folkeskolen i Fredericia. Vi ligger i alle sammenligninger 

stadigvæk i bunden i forhold til, hvor mange penge vi bruger på vores 

skolevæsen. De senere års prioritering af skoleområdet må fortsætte, for 

der er hårdt brug for det. Fredericia Lærerkreds kan godt være 

bekymret for, at de ekstra midler forsvinder i andre besparelser og 

ledelsesprioriteringer. Vi ser størst behov for, at investeringerne 

kommer helt ud til eleverne i form af flere lærere. Sådan får vi det 

bedste udbytte af investeringen. 

 

SOSU 

 

Det statslige underviserområde er 

hårdt presset, og lønnen er noget 

ringere, end vi ser det på det 

kommunale og regionale område. 

Fredericia Lærerkreds har arbejdet 

på, at de statsansattes vilkår blev 

højt prioriteret i DLF’s OK18 

forhandlinger, men i 

forhandlingerne er 

Moderniseringsstyrelsen notorisk 

kendt for at være en vanskelig 

modpart. I skrivende stund er der 

endnu ikke et forhandlingsresultat. 

Social- og sundhedsskolen 

Fredericia Vejle Horsens har i 

årets løb fået en tredje TR, så der 

nu er én på hver matrikel. Dette er 

et klart fremskridt i forhold til 

TR’s mulighed for at virke 

optimalt. 

 

Fredericia Lærerkreds er sig 

meget bevidst, at vi her har en 

medlemsgruppe, hvis 

arbejdsforhold ikke lever op til det, 

vi synes er ordentligt. Vores 

samarbejde med skolens ledelse er 

nærmest ikke eksisterende, men vi 

vil fortsat presse på for at få en 

ordentlig dialog startet. Vi vil 

fortsat prioritere samarbejdet med 

de andre faglige organisationer, 

som også har medlemmer på 

SOSU skolen, højt. 

. 

 

Region 

 

Socialområdet i Region Syddanmark – herunder hører Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi – er presset. 

Større grad af inklusion og slunkne kommunekasser betyder færre elever på børneområdet, og kommuners 

hjemtagninger af ydelser betyder mindre aktivitet på rådgivnings- og voksenundervisningsområdet. Indtil videre er 

dette klaret uden afskedigelser for vores medlemmer, men ikke uden afskedigelser for andre. I Fredericia er flere 

socialpædagoger i løbet af det sidste år blevet opsagt i forbindelse med lukninger af nogle botilbud.  

 

Fredericia Lærerkreds er meget opmærksom på forholdene på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, hvor 

knap 11 % af vores medlemmer arbejder, og vi følger udviklingen nøje. Trods til tider dystre fremtidsudsigter viser de 

seneste års MTU’er, at trivslen og arbejdsglæden blandt vores medlemmer heldigvis er høj. 
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Nyansatte 

 

Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds havde i 

samarbejde lavet et introarrangement for nyansatte ved 

Fredericia Kommunes skolevæsen. Arrangementet skulle 

afholdes ultimo januar, men måtte desværre aflyses pga. for få 

tilmeldte. Hvad årsagen var til det, er ikke helt klart. 

 

Hvis det fremover skulle vise sig, at der ikke er grundlag for at 

afholde et introarrangement sammen med Fredericia 

Kommune, vil Fredericia Lærerkreds genindføre sit eget 

arrangement for nye medlemmer.  

 

Sygefravær 

 

Fredericia Lærerkreds deltager i mange sygefraværsforløb. Dette 

både, hvis medlemmet er på vej til at blive syg, er sygemeldt eller er 

delvis sygemeldt. For det meste deltager vi gennem hele forløbet. 

Hvis sygdomsforløbet er længerevarende, kan det være en fordel at 

flytte rådgivningen/støtten fra arbejdspladsen til kredskontoret. 

Fredericia Lærerkreds tilbyder at følge medlemmet efter behov – 

uanset tidsperioden.  

 

Kredsens tilbud kan bl.a. være at lytte, vejlede i forhold til 

muligheder og konsekvenser, at være bisidder (gælder ved møder på 

arbejdspladsen, med jobcenter eller andre steder), at vejlede tidligt i 

forhold til tolkning/udfyldning af blanketter el.lign.  

           

 

DLF InSite 

 

DLF har fået en ny kommunikationsplatform med 

navnet DLF InSite. Det er meningen, at al intern 

kommunikation i DLF på længere sigt skal foregå her. 

Indtil videre er udbredelsen nået så langt, at al 

kommunikation fra DLF centralt til kredsene forgår via 

platformen.  

Ud over at være en platform for intern kommunikation 

kan DLF InSite også bruges til at lave 

interessefælleskaber, netværk og videndeling. Systemet 

er forholdsvist enkelt og brugervenligt bygget op, og 

målet er, at alle medlemmer bliver en del af DLF InSite. 

 

Fredericia Lærerkreds kan se store fordele i 

kommunikationsplatformen, men også nogle 

udfordringer – særligt i forhold til at få alle medlemmer 

til aktivt at bruge den. Indtil videre har Fredericia 

Lærerkreds stille og roligt taget DLF InSite i brug 

internt i kredsstyrelsen og i TR- og AMR-kredsen. Der 

vil senere komme meget mere information om DLF 

InSite. 

 

 

Mindre medlemsgrupper 

 

Uanset hvor lille en medlemsgruppe er, har 

den krav på en lige så god service og lige så 

stor opmærksomhed som alle andre 

medlemmer af Fredericia Lærerkreds. Og i 

Fredericia Lærerkreds har vi mange mindre 

medlemsgrupper. Udover de statslige og 

regionale er der mange mindre kommunale 

grupper – endda nogle, som det eneste 

medlem på deres arbejdsplads. Faktisk udgør 

de medlemmer, der ikke arbejder på en af 

kommunens folkeskoler – herunder 

specialskole, samlet set næsten 29 % af det 

samlede antal aktive medlemmer. De er 

dermed en anseelig ressource i Fredericia 

Lærerkreds. 

 

Fredericia Lærerkreds erkender, at det kan 

være en udfordring at tilgodese alle 

medlemmers interesser, når det kommer til 

fællesarrangementer – eksempelvis Åbent 

Kursus. Det bliver ofte de kommunalt ansattes 

forhold og folkeskoleforhold, der kommer til 

at fylde.  På dette års åbne kursus vil vi, hvis 

det atter er tilfældet, forsøge at tilbyde 

alternative workshops eller videndeling 

sideløbende.  

 

Barsel 

 

Fredericia Lærerkreds får henvendelser fra 

både medlemmer og ledere i forhold til 

barselsloven. Disse henvendelser er vi 

specielt glade for, da barselsloven er 

meget kompliceret og indeholder mange 

valgmuligheder. Fredericia Lærerkreds 

tilbyder at lave lige så mange 

barselsforslag, som du/I har brug for, 

indtil du/I har ”fundet” det helt rigtige 

forløb for dig/jer og dit/jeres barn.  

 

Ring eller skriv til kredskontoret, oplys 

din /jeres terminsdato, så udarbejder vi 

forslag til barselsforløb. Når du/I har 

modtaget første forslag, vil det være en 

god ide at mødes, så vi kan fortælle om 

alle de muligheder, du/I har. 

 

 



Skriftlig beretning 

8 

 
 

 
 
 

Arbejdsskade 

 

Fredericia Lærerkreds sikrer dig 

den bedste støtte i 

arbejdsskadesager/ulykke/erhverv

ssygdom. Dette gøres oftest i et 

meget tæt forløb med DLF’s 

eksperter på området. DLF har 

stor ekspertise med baggrund i 

mange arbejdsskader af samme 

type og kan derfor rådgive og 

vejlede optimalt i forhold til det 

enkelte medlem. 

 

Arbejdsforhold 

 

Fredericia Lærerkreds stiller sig til 

rådighed i forhold til alle spørgsmål 

og problematikker vedrørende 

arbejdsforholdene på din 

arbejdsplads. Spørgsmålene kan 

dreje sig om alle forhold i 

forbindelse med medlemmernes 

arbejdsforhold og arbejdssituation. 

Vi er desuden også klar med råd og 

vejledning i forbindelse med 

jobskifte til andre 

underviserområder, herunder en 

samtale omkring de muligheder, der 

findes for det enkelte medlem. 

 

 

 

Åbent kursus 

 

Gl. Avernæs var rammen, da godt 100 medlemmer af Fredericia Lærerkreds var til valgmøde med alle 

spidskandidaterne til Fredericia Byråd. Valgløfterne var mange og mere konkrete end forventet. Nu må vi se om 

virkeligheden også kan leve op til det. 

Da valgmødet ikke havde relevans for deltagere fra CKV Odense, valgte de at bruge tiden konstruktivt til 

videndeling/erfaringsudveksling. 

Thomas Skov – også kendt som Praktikanten – gæstede Åbent kursus lørdag formiddag og havde os alle i sin hule hånd 

fra de første sætninger i hans foredrag om høflighed. Han gik selv forrest og stillede høfligt op til efterfølgende selfies. 

 

Det er kredsstyrelsens opfattelse, at det var i vores interesse at afholde et lukket valgmøde. På den måde kunne 

dagsordenen ikke stjæles af andre interessenter. Desuden var kandidaterne nødt til at forholde sig specifikt til vores 

arbejdsområder. At vi har 100 medlemmer, der prioriterer at bruge en halv weekend på valgmøde og fagforening, har 

helt sikkert gjort indtryk på politikerne. 

Kredsstyrelsen prioriterer Åbent Kursus meget højt. De faglige input til og fra deltagerne og det sociale aspekt er et 

meget vigtigt element i kredsstyrelsens arbejde. Vi er utroligt glade for den store tilslutning. 

 

OK 18 

   

Optakten til overenskomstforhandlinger starter altid lang tid før selve 

forhandlingerne, og i foråret 2017 var der indkaldt til medlemsmøder 

omkring kravopstilling til OK 18. Op imod en tredjedel af medlemmerne 

deltog i medlemsmøder. Dejligt, og godt for kvalificeringen DLF’s krav. 

Der var ingen tvivl om, at næsten alle medlemmer fandt det væsentligt, at 

DLF i forhandlingerne kunne komme væk fra Lov 409 og komme igennem 

med en arbejdstidsaftale. Det var særligt et ønske, at de kommuner uden 

aftaler eller forståelser skulle løftes, så lærerne dér kunne sikres nogle 

rimelige, aftalte arbejdsvilkår. På OK-møderne på statens område var der 

særlig fokus på den store pulje af lokalløn, der indgår i overenskomsten, 

som ikke bliver udmøntet til de “almindelige” lærere - dem der udfører 

SOSU-skolens kerneopgave. Uforudsigeligheden i forhold til skiftende 

arbejdsopgaver, herunder manglende forberedelsestid, var også et tydeligt 

OK 18 krav. 

OK 18 er i skrivende stund i fuld gang, og heldigvis ser det ud til, at 

solidariteten er stor, og at resultaterne bliver rimelige på trods af et svært 

forhandlingsklima. 

 

Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for den solidariske tilgang i 

forhold til vore aftaler, i forhold til både løn- og arbejdsvilkår. På SOSU-

området arbejder Fredericia Lærerkreds sammen med 

Hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen, som har en plads i 

overenskomstudvalget, for at sikre vore medlemmer bedre lønforhold, bl.a. 

ved at arbejde for en lavere lokallønspulje - alternativt en 

udmøntningsgaranti. En stor opgave, da DLF på statens område er en lille 

organisation. 

Fredericia Lærerkreds ser med spænding frem til OK18-resultaterne for 

alle medlemsgrupper, men det vigtigste er stadigvæk, at vi både internt i 

Fredericia Lærerkreds og i DLF kan bevare solidariteten og opbakningen 

til vores fælles fagforening. Det har altid været og vedbliver at være vores 

største styrke. 

 


