
Nyt fra Kredsen

Kreds 112, Danmarksgade 11, 2., 7000 Fredericia Tlf. 75 91 09 00
Åbningstid: man. til tors. kl. 8.00 – 15.30, fredag kl. 8.00 – 12.30

E-mail: 112@dlf.org - www.fredericialaererkreds.dk

Kære medlemmer juli 2018

”Du danske sommer jeg elsker dig” en dejlig sommersang af Thøger Larsen og Otto Mortensen er jo normalt
en sang, man kan synge fuldt med på netop fordi, den fortsætter med ”skønt du så ofte har sveget mig”. I år
ser det ikke ud til at være tilfældet, solen og varmen fortæller os, at sommerferien er helt tæt på. Jeg håber at
du, kære medlem, og dine kære får en fantastisk sommerferie med netop det, du sætter pris på af
sommerglæder.

Vedlagt dette Nyt fra Kredsen er en orientering omkring persondataforordningen. Denne forordning sikrer, at
vi på kredsen og i DLF arbejder på en sikker og struktureret måde med dine persondata. I den forbindelse
skal jeg også gøre opmærksom på at vi, naturligt nok, bruger din e-mailadresse til udsendelse af ”Nyt fra
kredsen”. Ønsker du ikke fremover modtage ”Nyt fra kredsen” bedes du kontakte os.

I DLF centralt arbejdes der i øjeblikket med implementeringen af OK 18. Det var rigtig glædeligt at kunne
konstatere, at medlemmerne i Fredericia med en meget høj stemmeprocent og ganske tydeligt gav opbakning
til OK 18’s resultat. Jeg glæder mig dog endnu mere over, at der i den sidste månedstid er indgået nye aftaler
forskellige steder i landet, også i kommuner, der ikke tidligere har haft aftaler. Jeg håber, at når vi engang ser
tilbage på OK 18, så kan vi konstatere, at det var her at vi, på trods af en almindelig skepsis til KL,
påbegyndte et mere positivt samarbejde til gavn for DLF’s medlemmer og til gavn for Folkeskolen. Lokalt
fortsætter forhandlingerne omkring en arbejdstidsaftale, men vi holder også sommerferie, så det er i
øjeblikket ikke muligt at skrive mere om dette, vi tror fortsat på en aftale mellem Fredericia Kommune og
Fredericia Lærerkreds.

Trainee læreruddannelsen og den medfølgende ansættelse i Fredericia Kommune ser ud til, at have været det
rigtige tilbud, når vi måler på antallet af ansøgere. Jeg forventer, at vi som skolevæsen kommer til at drage
nytte af de nyansatte trainees i forhold til den hjælp på et stadigt stigende pædagogisk og didaktisk niveau,
som ansættelsen giver mulighed for. 5 ugentlige to-lærer timer og to vikartimer er de studerendes arbejde.
Jeg er sikker på, at det vil kvalificere både dem og deres uddannelse. Tag rigtig godt imod dem efter ferien
og lad os så sammen løse de udfordringer som helt sikkert også ligger foran os i forbindelse med dette.

Vi er i Fredericia Lærerkreds rigtig glade for den store tillid I som medlemmer viser os, og vi vil fortsat
arbejde på at leve op til denne tillid i forhold til alle de udfordringer I står overfor i forhold til løn og
arbejdsvilkår.

Fredericia Lærerkreds holder vores åbne kursus den 9. og 10. november på Gl. Avernæs. Det ser ud til at
Anders Bondo Christensen også kommer til dette arrangement, gør du?

Generalforsamlingen er i 2019 den 29. marts, og vi vil fortsætte med fredags cafe i det kommende skoleår.

Du og dine ønskes en rigtig dejlig sommer, kredskontoret holder ferie fra den 4.juli til den 5. august begge
dage inklusive. Kredsens mail 112@dlf.org er selvfølgelig aktiv hen over sommeren og skulle der være et
akut problem, så ring til mig på 29 62 26 52, læg en besked, jeg aflytter telefonen en gang i døgnet i min
ferie.

Med venlig hilsen

Per Breckling


