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Usikkerhed

På alle arbejdspladser kan der være perioder af
usikkerhed, når lovgivningen ændres, når
organisationen ikke ligger fast eller skal
justeres/tilpasses. I det forløbne år har der på flere
arbejdspladser været eller er der en periode med
usikkerhed og utryghed i forhold til ens fremtidige
arbejde og arbejdsplads. Ung Fredericia og i
særdeleshed 10`ende har i en længere periode
været genstand for politiske forhandlinger i
Folketinget, hvordan skulle 10`ende være i
fremtiden. Et forlig er indgået, og den lokale
implementering er også på plads, 10`ende skal
samarbejde mere med erhvervsuddannelserne.
Folketinget besluttede også, at UU-centrene skulle
erstattes af nye Kommunale Unge Indsatser(KUI).
For vore medlemmer på UU kom der en
efterfølgende lang periode, hvor de ikke vidste, om
Middelfart og Fredericia kommuner fortsat ville
samarbejde, eller om der overhovedet var et job til
alle uddannelsesvejlederne? Middelfart valgte at
trække opgaven hjem, og Fredericia fortsatte med
at investere i unges vejledning i forhold til
uddannelse.

Fredericia Lærerkreds arbejder som DLF arbejder
centralt for at politikere og embedsmænd beslutter
nye tiltag/ændringer på et evidensbaseret grundlag
og med det sigte både at tage hånd om selve
opgaveløsningen og om medarbejderne både før,
under og efter perioderne med usikkerhed.
Fredericia Lærerkreds har i forhold til 10ende og
UU haft et godt samarbejde med de relevante
parter, og alt er faldet på plads. Men Fredericia
Kommune besluttede op til juleferie en ny
koncernstrategi, der som en konsekvens igen satte
vore medlemmer på 10ende, UU og også STU ud i
uvisheden. Hvordan skal de indpasses i en
koncerntænkning? Fredericia Lærerkreds
opfordrer politikere og embedsmænd til at sikre en
organisation, der på tværs af mange fagligheder
kan give alle vore unge den bedst mulige start på
uddannelses- og voksenlivet.

Fredagscafé

På baggrund af tilbagemeldinger fra gruppedrøftelser på
generalforsamlingen i 2017 valgte kredsstyrelsen at
afholde 4 årlige fredagscaféer. Fredagscaféerne er en
blanding af faglige input/drøftelser og socialt samvær op
til weekenden.

Tilslutningen har ikke været overvældende, men
Fredericia Lærerkreds vælger at prøve det af lidt flere
gange, for at se om det skulle lykkes at ramme de rigtige
fredage og tiltrække lidt flere. Næste fredagscafé bliver
24-05 i Madsbyparken, hvor vi vil tænde grillen. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen.

Åbent kursus

Åbent kursus er fortsat et tilløbsstykke. At 100 medlemmer plus minus har lyst til at bruge en fredag og lørdag i november
år efter år på deres fagforening og kollegaer, er noget, vi i kredsstyrelsen er meget beærede over. Sidst havde vi besøg af
Anders Bondo, der sammen med vores lokale formands input gav et indblik i, hvad der arbejdes med nationalt og lokalt.
Derudover fik vi nogle underholdende indspark om positiv tænkning fra Thomas Mygind.

Fredericia Lærerkreds prioriterer Åbent kursus meget højt. Det er en enestående chance for at møde medlemmerne
fagligt og socialt, samtidig giver det alle medlemmer en lejlighed til at mødes med kollegaer fra andre arbejdspladser.
Ved sidste års valgmøde på Åbent kursus, var det desuden klart, at opbakningen i Fredericia Lærerkreds og
medlemmernes engagement imponerede de lokale politikere.

TR112

TR112 er Fredericia Lærerkreds’ eget internatkursus for
tillidsrepræsentanterne. De sidste mange år har
arbejdsmiljørepræsentanterne også deltaget, fordi det
giver god mening at styrke samarbejdet mellem de to, og
fordi mange af de udfordringer, der behandles på kurset,
er inden for begges arbejdsfelt. Kurset har meget fokus
på de lokale udfordringer på skolerne/arbejdspladserne.
TR112 afholdes hvert år i januar. Kredsene overtager
mere og mere ansvar i forbindelse med TR’s uddannelse.
Et førhen meget omfangsrigt kursuskatalog til TR’s
efteruddannelse fra DLF centralt er skrumpet gevaldigt
ind. Ligeledes har kredsene fået flere opgaver i forhold til
TR-grunduddannelsen.

Fredericia Lærerkreds tager opgaven med TR’s
uddannelse meget alvorligt, men er naturligvis begrænset
i forhold til økonomi og vores og TR’s tid. Tiden til
TR112 prioriteres meget højt af både TR og
kredsstyrelsesmedlemmer og er en mulighed for at få
samlet op på nogle områder, der måske ikke er så meget
overskud til at gå i dybden med i hverdagen. Da 2019 af
Fagbevægelsens Hovedorganisation er udråbt til
arbejdsmiljøår, var det overordnede tema for dette års
TR112 naturligvis arbejdsmiljø. Derudover blev der tid
til at arbejde med ”Fredericia Lærerkreds(DLF)- gearet
til fremtiden”, som også vil være et emne i forbindelse
med generalforsamlingen.
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Fælles Mål:

I slutningen af 2017 og igennem 2018 har der fra
Undervisningsministeriet, KL og DLF været
fokus på at kvalificere arbejdet i skolerne med de
Fælles Mål. Færdighed- og vidensmålene er ikke
længere bindende, men er udelukkende
vejledende. De overordnede kompetencemål
inden for hvert fagområde er stadig bindende.
Dette arbejde er sket gennem et konstruktivt
samarbejde mellem alle parter, for at give en
større lokal frihed til at arbejde med Fælles Mål
og har betydet, at man har fjernet fokus væk fra
den læringsmålstyrede undervisning. På et
regionsmøde blev det sagt så stærkt af
Undervisningsministeriets konsulent: “den
læringsmålstyrede undervisning er død.” Alle tre
parter i samarbejdet har stået sammen om dette,
og det sender et stærkt signal om, at når
politikere, ledere og lærere sætter sig sammen og
lytter til hinanden, findes de bedste fælles
løsninger.

Fredericia Lærerkreds er gået ind i et
samarbejde med forvaltning og skoleledere for at
diskutere betydningen af dette lokalt i Fredericia
på baggrund af regionsmødet. Dette samarbejde
skulle gerne give nogle vejledninger til hver
enkelt skole om, hvordan man kan gribe denne
større didaktiske og pædagogiske frihed an.
Dette får naturligvis også en betydningen for
anvendelsen af læringsplatformene, som ikke
længere skal have fokus på den
læringsmålstyrede undervisning, men i højere
grad være en platform der anvendes, hvor det
fagligt og didaktisk er meningsgivende.
Samarbejdet er stadig i sin begyndelse, men vi
har høje forventninger og har taget
arbejdshandskerne på.

Seniorklubben 2018

Seniorklubben, Kirsten Thomsen, Hans Jørgen Gaarde
og Lars Zachariassen viste igen i 2018 deres kreativitet
og inviterede til spændende oplevelser.
Frokostmøde med foredrag af pensioneret oberstløjtnant
Ole Dyhr. Hyggelige timer efterfulgt af frokost og
fastelavsboller. Første forårstur gik til det nye Tirpitz
ved Blåvand. Bl.a. med udstilling om Atlantvolden.
Maj bød på tur til Haderslev Domkirke som blev
efterfulgt af sejlads gennem Haderslevs bugtede fjord.
Sommerturen i juni var også mod syd, til både
Slagtebænk Dybbøl og Brundlund Slot.
Efteråret startede ud med tur til Sjælland, spændende
Sorø Akademi samt Borreby Slot, kendt som en af
Danmarks smukkeste herreborge, og hvor scener til
filmen Baronessen fra Benzintanken er optaget.
Sønderborg blev der også udflugt til, med bl.a. guidet tur
rundt i bygninger fra forskellige tidsafsnit. Et kik på
havnefronten, hvor nye bygninger skyder op.
Billedfremvisning om slottets historie.
Vadehavscentret enestående arkitektur blev nydt i
oktober, tillige med en udstilling, der med stor indlevelse
viser Vadehavet og trækfuglene.
Som vanligt sluttede året med luciaoptog og julebanko i
Christianshus.

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.

Lokallønsforhandling regionalt

På det regionale område har der været
lokallønsforhandlinger med meget få midler. To
afdelinger på CKV Fredericia har forhandlet
tilbageløbsmidler til henholdsvis tillæg til konsulenter på
grundløn og til forhøjelse af et eksisterende tillæg til
lærere i skoleafdeling og STU. CKV Odense havde ikke
nogen midler, men her forhandlede vi os til, at 24/12 og
31/12 fremover er fridage. Dette har ikke tidligere været
tilfældet.

Et af de væsentligste resultater ved forhandlingerne har
været, at begrebet tilbageløbsmidler blev anerkendt af
arbejdsgiveren og er skrevet ind i forhandlingsreferatet.

Arbejdsskade

Fredericia Lærerkreds sikrer dig den bedste støtte i
arbejdsskadesager/ulykke/erhvervssygdom. 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.
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Driftsregnskab 1/1- 31/12 2018

Indtægter Regnskab Budget

Kontingent kreds netto 2.212.991,00 2.234.000

Adm. Bidrag sær. Fond 5.000,00 5.000

Lønrefusion 73.064,37 62.000

Ref. AKUT 411.332,55 385.000

Rente bank/giro/obl. netto 2.953,85 30.000

Indtægter i alt 2.705.341,77 2.716.000

Udgifter

Styrelsesudgifter 954.456,47 948.000

Mødeudgifter 60.875,49 64.000

Kurser og konf. 434.095,97 381.000

Personaleudgifter 1.064.599,47 1.067.000

Kontor og edb 66.430,60 82.000

Lokaleudgifter 215.634,48 214.000

Kurstab 31.760,80

Udgifter i alt 2.827.853,28 2.756.000

Periodens resultat -122.511,51 -40.000

Status Aktiver Passiver

Lån og Spar 949.469,69

Obligationer 1.154.585,00

Div. tilgodehav. og forudbet. 38.003,12

Skyldig skat mm. 50.868,00

Skyldige feriepenge 109.526,09

Frikøb hensættelse 210.000,00

Hensat kopimaskine 8.000,00

Hensat kontormøbler 81.000,00

Medlemsfond 140.000,00

Frikøbsfond 90.000,00

Hensat til IT 60.000,00

Vedligeholdelsesfond 147.000,00

Ny Start 50.000,00

LIF Skyldige arrangemener 18.660,14

Skyldige omkostninger 711.264,57

Formue primo 588.250,52

Periodens resultat -122.511,51

Balance 2.142.057,81 2.142.057,81
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Forslag til budget 2019
Indtægter Budget 2019 Regnskab 2018

Kontingent kreds 2.305.000 2.212.991

Adm. Bidrag sær. Fond 5.000 5.000

Ref. AKUT 410.000 411.332

Lønrefusion 70.000 73.064

Rente bank/giro/obl. netto 25.000 2.954

Indtægter i alt 2.815.000

Udgifter

Styrelsesudgifter 963.500 954.457

Mødeudgifter 64.000 60.875

Kurser og konf. 426.000 434.096

Personaleudgifter 1.095.000 1.063.424

Kontor og edb 73.000 63.882

Lokaleudgifter 216.000 215.634

Informations udgifter 2.000 2.050

Udgifter i alt 2.839.500

Periodens resultat kr -24.500,00
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Særlig Fond:

I Særlig Fond har der i 2018
været et underskud
på118.320.66 kr. Det skyldes
dels et kurstab på knap 63 tkr.
Desuden har vi valgt, at Særlig
Fond skulle afholde udgifterne
til TR´s deltagelse i stormødet
i Messecentret i forbindelse
med ok18. Egenkapitalen er
nu 2.276.000 kr.

Regnskabet for Særlig Fond
(konfliktkassen) kan ses på
kredsens hjemmeside.

Kommentarer til regnskabet:

Der var budgetteret med et
underskud på 40.000 kr.,  men vi
ender med et underskud på
122.511,51 kr. – altså knap 83.000
kr. mere end beregnet. De to
væsentligste årsager hertil er, at vi
havde budgetteret med en
kursgevinst på knap 30.000 kr.,
men ender i et kurstab på godt
30.000 kr., en forskel på 60.000 kr.
Der var desuden 21.000 kr. mindre
i kontingentindtægter. Den større
udgift til frikøb af TR, der har
været igen i 2018, er til dels hentet
ekstra i AKUT-fonden.

Kredsen har dog stadig en
egenkapital på 465 tkr.

Et mere detaljeret regnskab med
yderligere kommentarer kan ses på
kredsens hjemmeside.

Kommentarer til budget:

På generalforsamlingen i 2018
blev det besluttet at hæve det
månedlige kontingent med 10 kr.
Alligevel har det ikke været muligt
at lave et budget, der er helt i
balance. Kredsstyrelsen arbejder
hele tiden målrettet på at optimere
økonomien, men vi er nået til et
punkt, hvor det er vanskeligt, uden
det vil kunne mærkes i forhold til
driften.

I budgettet er der taget
udgangspunkt i regnskabet for
2018, og de kendte lønstigninger er
indregnet.
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OK 18

Overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 var meget
dramatiske. DLFs krav om højere løn, bedre arbejdsvilkår
og ikke mindst en arbejdstidsaftale blev flettet sammen
med alle de øvrige organisationers krav i de forskellige
forhandlingsfællesskaber på statens, regionernes og
kommunens områder. Alle organisationer stod sammen i
forhandlingerne og i næsten hele forløbet i
forligsinstitutionen. Det var ganske opløftende at opleve
alle faglige organisationer stå skulder ved skulder i dette
forløb. Der var alt i alt mere drama end længe set til
overenskomstforhandlinger, til slut endte forhandlingerne i
forligsinstitutionen nærmest som en føljeton i forskellige
nyhedsmedier. Der blev nået et fornuftigt resultat, som på
lønsiden var ganske rimeligt, i forhold til vores
arbejdsvilkår blev en kommission nedsat. Et
overenskomstresultat, som medlemmerne i Fredericia og
på landsplan stemte hjem, dog var der både i Fredericia og
i særdeleshed på landsplan et ikke ubetydeligt antal nej
stemmer. Kommissionen omkring arbejdstid på
underviserområdet arbejder i 2019 og skal efterfølgende
foreligge deres anbefalinger til parterne.

Fællesskabet var stærkt og næsten så stærkt, som man kun
kunne drømme om. Vi har en fortsat utilfredshed i forhold
til vores manglende arbejdstidsaftale på landsplan, der er
dog drypvis kommet aftaler forskellige steder i landet. I
Fredericia forhandler vi stadigvæk, og vi er forhåbentlig
snart i mål med en aftale, der bygger videre på vores
gældende forståelsesaftale

Lokale forhandlinger

Hvert år tilsiger overenskomsten, at der er
mulighed for at lave lokale lønforhandlinger. I
Fredericia Kommune spurgte man i efteråret alle
faglige organisationer, om det var muligt at
udsætte forhandlingerne til 2019 med baggrund i
kommunens store udfordringer i at holde det af KL
og Regeringen aftale serviceloft. De faglige
organisationer imødekom kommunens ønske. Vi
har efterfølgende kunnet konstatere, at de beløb,
der kan forhandles om i de lokale
lønforhandlinger, er meget små. De faglige
organisationer vil derfor mødes med kommunens
ledelse og drøfte, hvordan vi sammen kan sikre
ordentlige og reelle lokale lønforhandlinger
fremover.
Forhandlinger for vore medlemmer foregår i en
blanding af forhåndsaftaler og individuelle
forhandlinger fra område til område af
kommunens organisation.

Fredericia Lærerkreds arbejder altid for de bedste
lønvilkår for alle vore medlemmer. Vi har med
generalforsamlingens beslutninger i ryggen en
kollektiv tilgang til forhandlingerne.
Grundlæggende mener vi, at alle aspekter af vores
arbejde har lige stor værdi i forhold til de
beskedne lokale lønkroner. Forhandlingerne
afvikles i øjeblikket, og vi vil selvfølgelig
informere område for område, når vi kommer til
resultater af forhandlingerne.

Ledelse

Lærernes arbejde i Folkeskolen i Fredericia er præget af en stor faglighed i forhold til indhold, men også i forhold til
selve det at undervise, altså didaktikken. Disse to fagligheder kombineret med lærernes relationskompetencer indgår i det
komplekse forhold, når der undervises i klasser og på hold, ud af dette sker elevernes læring. Det er derfor, at vi som
fagforening står fast på og arbejder for, at al undervisning skal varetages af uddannede lærere. Det er derfor ikke godt
nok, når flere og flere timer varetages af ansatte med en anden eller slet ingen uddannelse. Vi ved godt som lærere, at vi i
disse situationer meget ofte må træde til med hjælp og vejledning. Dette er også baggrunden for, at vi er helt principielle i
forhold til, at ledelse af lærere kun kan foretages af en leder med en læreruddannelse i bagagen!

Når vi i Fredericia ser tegn på, at der er en villighed til at ansætte ledere med en anden baggrund end lærere, så må vi
påpege det umulige og urimelige i dette. Og det er ikke kun for at sikre lærerne den bedst mulige ledelse, det er så
sandelig også for at sikre eleverne den bedst mulige undervisning. Fredericia Lærerkreds vil sammen med jer kæmpe for,
at ledelse af lærere på alle niveauer fortsat skal ske af ledere med en lærerfaglig baggrund.

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 det for medlemmet bedste resultat.
Enkelte samtaler kan ende ud i afsked. Derfor anbefales du altid at have kredsen med til tjenstelige samtaler. 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.
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FH har i år udnævnt 2019 til arbejdsmiljøåret.

Den 8. januar samledes alle arbejdsmiljørepræsentanter
inden for det offentlige til en stor konference i Odense for
at starte den nye organisation Fagbevægelsens
Hovedorganisation op, og udnævne 2019 til arbejdsmiljøår.
Det var en spændende dag, hvor man samledes på tværs af
alle organisationer og drøftede forskellige
arbejdsmiljøproblemer. Nogle af temaerne var arbejdspres,
ingen sammenhæng mellem ressourcer og tid, stress,
konstante forandringer og omorganiseringer og ikke mindst
besparelser. Vi kender i DLF og i Fredericia Lærerkreds
også til disse problemstillinger.

Både DLF og Fredericia Lærerkreds har det sidste halve
år haft øget fokus på at styrke arbejdsmiljøet. På TR112
var alle tillidsvalgte i Fredericia indbudt til to dage, hvor
arbejdsmiljøet var i fokus. Fredericia Lærerkreds lagde op
til, at samarbejdet i de lokale TRIO’er blev styrket med bl.
a. videndeling, og vi afprøvede et dialogspil. Spillet kan
afprøves ude på skolerne i teams eller med deltagelse af
alle medarbejdere. Trivselsundersøgelsen i januar havde
også fokus på arbejdsmiljøet, og vi ser frem til, at der
politisk sættes fokus på, at vi får bedre arbejdsvilkår ude
på vores arbejdspladser. Vi forventer også, at der ude på
arbejdspladserne/skolerne sættes gang i handleplaner der,
hvor arbejdsmiljøet halter. Fredericia Lærerkreds ser frem
til samarbejdet om bedre arbejdsvilkår, og vi forventer, at
vi bliver indbudt til et samarbejde omkring arbejdsmiljøet i
forbindelse med temperaturmålingen.

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.

Det regionale område Sundhedsreform

Man kan spørge sig selv, om
sundhedsreformen har noget med Fredericia
Lærerkreds at gøre, og svaret er ja. En
nedlæggelse af regionerne kan få den
konsekvens, at Center for Kommunikation
og Velfærdsteknologi skal flyttes i enten
statsligt eller kommunalt regi. For vores
regionale medlemmer betyder det en
usikkerhed for fremtidig organisering, men
også en yderligere utryghed, da
sundhedsreformen lægger op til en omgåelse
af virksomhedsoverdragelsesloven. Skulle
det blive en kommunal overtagelse, ville
CKV i så fald blive delt i to, da der er to
beliggenhedskommuner. Det vil betyde, at
halvdelen af vores regionale medlemmer vil
overgå til Odense Lærerforening. Hvilken
konsekvens en statslig overtagelse vil have,
kan man kun gisne om, men det kunne bl.a.
betyde, at alle de nuværende regionale
medlemmer blev overflyttet til
landskredsen.

Da det nok bliver et folketingsvalg, der
kommer til at afgøre regionernes skæbne, vil
vi se tiden an, velvidende at der i DLF
centralt, arbejdes ihærdigt på en god
løsning, og skulle sundhedsreformen blive
en realitet, vil Fredericia Lærerkreds gøre
alt for at hjælpe medlemmerne bedst muligt
igennem.

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

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.

www.facebook.com/fredericialaererkreds
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Persondataforordning/DocuNote

Persondataforordningen eller GDPR-forordningen har
betydet en opstramning af reglerne for håndtering af
personfølsomme eller personhenførbare oplysninger.
Fredericia Lærerkreds har benyttet lejligheden til at få
ryddet op i arkivskabene. Gamle og nye dokumenter er
blevet vurderet, skannet og makuleret, og fremover skal
et nyt dokumenthåndteringssystem hjælpe os med at
håndtere og opbevare personfølsomme oplysninger efter
forskrifterne. Det nye system hedder DocuNote, og dette
er ved at blive implementeret på kredskontoret. En
anden konsekvens er, at du som medlem i flere tilfælde
vil blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring,
så vi i kredsen og i DLF kan behandle din sag bedst
muligt.

En generel oprydning og sortering på kredskontoret vil
foregå sideløbende med implementeringen af de nye
regler og procedurer. Særligt kredsens sekretær har lagt
et kæmpestort stykke arbejde i den massive oprydning
og kommer også til at trække det store læs i
implementeringen af DocuNote. Fredericia Lærerkreds
siger tusind tak for indsatsen.

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.

AULA

AULA er hele landets nye kommunikationsforum for skoler og overtager den plads, som Skoleintra tidligere har udfyldt.
Initiativet omkring AULA blev besluttet i 2014 i forhold til Brugerportalsinitiativet og med et ønske om at integrere
væsentlige dele af skolens arbejde og samle det et sted, samt at skabe en nutidig og intuitiv platform til brug af
kommunikation mellem skole og hjem. AULA-platformen udrulles henover foråret 2019 og er den eneste
kommunikationsplatform fra August 2019, hvor Skoleintra på folkeskoleområdet afskaffes.
Fredericia Lærerkreds har siddet med i Fredericia Kommunes styre- og projektgruppe i forhold til, hvordan man lokalt
implementerer dette store projekt. Lokalt vil der på hver distriktsskole blive uddannet et antal tildelte superbrugere, som skal
kunne afhjælpe spørgsmål og i forskellig form være med til at udrulle AULA på de enkelte skoler og matrikler.

Fredericia Lærerkreds er tilfreds med at blive indbudt i et samarbejde omkring den lokale implementering af AULA, som har
stor betydning for vores medlemmers daglige virke. Vi er gået ind i samarbejdet for at sikre, at vores medlemmer oplever
overgangen fra en platform til en anden så gnidningsfrit som muligt, velvidende at sådanne nye it-løsninger også giver
vanskeligheder. Vi opfatter og opfordrer til, at implementeringen af AULA er en mulighed for, at man på de enkelte skole får
revideret og talt om kommunikationen mellem skole og hjem. Hvilken kommunikation er vigtig, omfanget af den og dermed får
sat fokus på denne arbejdsopgave, der kan komme til at fylde meget i hverdagen, samtidig bør de arbejdsmiljømæssige
aspekter indtænkes i forhold til arbejdsopgaven.

Budget 2019

Fredericia Byråd vedtog i enighed budgettet for 2019.
Budgettet største udfordring var, at både serviceloft og
anlægsloft er nået, og Fredericia Kommune har
egentlig brug for at bruge flere penge på både drift og
anlæg! Budgettet indeholder 3 væsentlige punkter,
omprioriteringsbidraget, som KL og Regeringen har
aftalt, blev ikke implementeret i budgettet og pengene
tages fra kommunekassen, en meget positiv
beslutning. Det er ganske enkelt ikke muligt at blive
ved med at skære 1 eller 2 % af alle konti i
kommunen. Anlægsloftet betød, at den fortsatte
modernisering og ikke mindst indeklimarenovering i
forhold til undervisningslokalernes CO2 indhold blev
udskudt et år. Det er overraskende, at luftkvaliteten i
elevernes undervisningslokaler, som de opholder sig i
de mange skoletimer, ikke har en højere prioritet i
kommunen! Specifikt på skoleområdet vedtog Byrådet
en temperaturmåling af folkeskolen i Fredericia, i
denne beslutning blev der også tildelt 6 millioner
ekstra kroner til skolerne fra den 1.8.2019. En
forsigtig men god start på en helt tiltrængt justering af
folkeskolereformen og måske også af skolestrukturen?
Målet for Byrådet er, at folkeskolen skal være
forældrenes naturlige førstevalg. En målsætning, som
vi deler fuldt ud.

Fredericia Lærerkreds vil følge
budgetimplementeringen tæt, og vi vil i særdeleshed
indgå i temperaturmålingen, der er ikke tvivl om, at
temperaturen er ok i skolerne, men der er et utal af
muligheder for at øge temperaturen, det vil sige at
skabe bedre muligheder for at vi som lærere kan
lykkedes med vores opgave i at danne og uddanne
eleverne i folkeskolen. Flere ressourcer er den første
betingelse herfor, og Fredericia Lærerkreds og alle
medlemmerne er klar til indgå i temperaturmålingen
og ikke mindst at videreudvikle folkeskolen i
Fredericia, når forudsætningerne er til stede.


