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Kære medlemmer     august 2018 

Så er sommerferien slut og vi er vel efterhånden alle tilbage på arbejdspladserne. Sommeren har været 
fantastisk varm og solrig, det er lige før man er blevet så forvænt at man småfryser ved 21 grader. Jeg håber 
at alle medlemmer sammen med deres kære har haft en god og givende sommer, uanset hvor og hvordan den 
er blevet holdt. 

Når vi alle starter på arbejde igen, så kan det for nogle føles, som at gå fra 0 til 100 på meget kort tid. Lad os 
alle finde plads til at sikre os, at alle vore kollegaer er godt i gang, og lad os give en hjælpende hånd til den 
kollega, der lige har brug for det. Både nu og videre ind i arbejdsåret. En af sommerens nyhedshistorier med 
noget indhold i er undersøgelsen, der viser, at det i særlig grad er velfærdsjobs, hvor man giver noget af sig 
selv i forhold til andre mennesker, der øger risikoen for stress og stressrelaterede sygdomme. Efterhånden 
tror jeg, at alle kan se, at det er et område, der skal prioriteres ikke kun i forhold til de ansattes arbejdsmiljø 
og helbred, men så sandelig også i forhold til borgernes udbytte og oplevelse af velfærden. Lad os sammen 
tage hånd om hinanden på arbejdspladsen og i fællesskab indgå i kampen om prioriteringen af midlerne i 
vores velfærdssamfund.   

Jeg vil benytte lejligheden i dette nyhedsbrev til at sige velkommen til nye medlemmer af Fredericia 
Lærerkreds, velkommen i fællesskabet, der i Fredericia er stærkt. Jeg vil også gerne opfordre til, at vi alle 
tager godt imod nye kollegaer, og hjælper dem tilrette i dagligdagen. Skulle de ikke være medlem af DLF og 
dermed Fredericia Lærerkreds så giv dem en venlig og godt ment opfordring, videresend evt. dette link: 
https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?func=workflow.view&action=member.register 

Op til og under skolestarten har medierne været fyldt med historier omkring lærermangelen, og efterhånden 
viser selv KLs undersøgelser, at der er ganske alvorlige problemer med at finde uddannede lærere til arbejdet 
i folkeskolen. Problematiske og ufleksible arbejdsvilkår, manglende indflydelse i arbejdets tilrettelæggelse 
og udvikling, manglende ressourcer til den ganske almindelige drift og en generel talen ned til/af lærerne er 
jo de helt klare årsager til dette. I Fredericia Kommune har vi endnu ikke en mangel på uddannede lærere i 
det faste stillinger, men også her strammer det til. Så en velment, men alvorlig opfordring til skolelederne, 
forvaltningen og Fredericia Byråd: invester i folkeskolen på alle parameter, arbejdsvilkår, indflydelse, 
ressourcer og tal lærernes arbejde op i medierne og i dagligdagen, det har folkeskolen fortjent. 

Vores medlemmer på Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt er i øjeblikket i en meget usikker 
situation. Folketinget har lukket UU som institution, og opgaven skal fremover løses af kommunerne. Det 
betyder, at vore medlemmer i UU ikke kender deres fremtidige arbejdsgiver (Fredericia eller Middelfart 
kommune eller fortsætter samarbejdet hen over Bæltet?). UU vejledernes løn og arbejdsvilkår er dermed 
heller ikke på plads. Her har både Fredericia og Middelfart kommune som arbejdsgiver et stort fælles ansvar 
overfor deres ansatte. Fredericia Lærerkreds indgår tæt i processen omkring dette, og der er for os ingen tvivl 
om, at den bedste ungdomsvejledning i Fredericia og Middelfart får man ved at bevare kompetencerne og 
ekspertisen på vejledningsområdet via en fælles institution. 

Har du ikke allerede kredsens arrangementer i enten den fysiske eller den elektroniske kalender, så kommer 
arrangementerne og datoerne her:  

 Fredagscafe på kredsen fra 15.00 til 16.30  14/9 - 7/12 - 1/3 og 24/5 

 Åbent kursus på Gl Avernæs med Anders Bondo Christensen 9/11 til 10/11 

 Generalforsamling i FIC   29/3-2019 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


