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Kære medlemmer 15.11.2018

November kan jo for mange af os virke som en mørk og trist måned med regn og rusk, Henrik
Nordbrandt beskrev det ganske godt i hans digt ”Året har 16 måneder”. Netop derfor står Åbent
kursus i november som en lysende og glad modsætning hertil. Over 100 medlemmer på Gl.
Avernæs i glad fællesskabsstemning – aktive og engagerede i både det fagforeningspolitiske og i
det samvær med kollegaer, der er så vigtigt. Anders Bondo og Thomas Mygind leverede
oplæggene, og jeg fik lov til at fylde hullerne ud. En dejlig fredag-lørdag i november. Jeg ser
allerede frem til næste år.

Sidste nyhedsbrev omhandlede den usikre situation for vores medlemmer på UU. Den er nu afklaret
ved, at 3 UU-vejledere flytter med vejledningsopgaven til Middelfart kommune i 2019. UU i
Fredericia bliver til KUI, den Kommunale Unge Indsats, stadigvæk i regi af Børn og Unge. Rent
fysisk flytter KUI ind i Uddannelsescenter Fredericia. Fredericia Lærerkreds arbejder fortsat for
gode løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer på UU.

DLF har holdt kongres i slutningen af oktober måned, og på dette link kan du orientere dig i detaljer
omkring denne. https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-oktober-2018
Evalueringen af OK 18 medførte indlæg omkring vores fremtidige strategi i forhold til at kunne
opfylde medlemsønsket om en fælles arbejdstidsaftale, herunder om de lokale aftaler er ”gode” nok.
Et realistisk mål kunne være en ny rammeaftale omkring lærernes arbejdstid som arbejdstidsaftalen
fra 2008. I denne aftale kunne lokale justeringer og tilpasninger i forhold til de meget forskellige
økonomiske forhold rundt i landet så implementeres. En spændende debat henimod kommissionens
arbejde, de efterfølgende periodeforhandlinger og OK 21.

Jeg stiller op til Hovedstyrelsesvalget i 2019. I øjeblikket er jeg suppleant for vores
hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen fra Esbjerg, Kenneth har besluttet sig for at stoppe som
HS-medlem ved valget i 2019. Jeg har været så heldig at få opbakning til mit kandidatur til
Hovedstyrelsen af Fredericia Lærerkreds, Esbjerg Lærerforening og Varde Lærerkreds. Jeg
opfordrer til, at du bruger din stemme ved valget, og selvfølgelig vil jeg sætte stor pris på at få din
stemme/opbakning ved valget. For mig har fællesskabet altid stået som det bærende element i mit
arbejdsliv både i lærerarbejdet såvel som fagforeningsarbejdet. Derfor er jeg både stolt og ydmyg
over at have opnået valg til posterne AMR, TR, KS medlem og formand for Fredericia Lærerkreds.
Hvis jeg opnår valg til Hovedstyrelsen, vil jeg fortsætte med mit fokus på fællesskabet og vores
fagforeningsopgave med at støtte de ”svageste”. I kredsstyrelsen arbejder vi på at lave en plan, der
sikrer, at Fredericia Lærerkreds fortsat kan løse opgaverne godt, hvis det ender med en formand
som Hovedstyrelsesmedlem.

Følg gerne både Fredericia Lærerkreds https://www.facebook.com/fredericialaererkreds/ og mig på
Facebook https://www.facebook.com/per.breckling

Temperaturmåling! Fredericia Byråd har besluttet at lave en sådan på Børn og Unge området i
2019. Fredericia Lærerkreds er selvfølgelig allerede i fuld gang med arbejdet, men skulle du have
gode ideer til form eller indhold af temperaturmålingen, er du meget velkommen til at kontakte
kredsen med. Jeg skal allerede nu opfordre til, at alle deltager aktivt der, hvor det kan lade sig gøre i
denne proces. Jo mere virkelighed ind i temperaturmålingen til politikerne, jo bedre.

Er du OK? Alle fagforeninger kører i denne uge løntjekkampagne. I Fredericia Lærerkreds deltager
vi ikke særligt aktivt, det er fordi, at du, kære medlem, hver eneste dag kan sende din lønseddel til
112@dlf.org, og så tjekker vi din lønseddel.
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Husk fredagscafe på kredsen den 7.12. kl.15.00-16.30. Vi har været så heldige, at den tidligere
formand for Ølentusiasterne i Fredericia vil forestå en lille smagning, indbydelse er på vej 

Med venlig hilsen

Per Breckling


