
Mundtlig beretning 2019

IDA, ingeniørernes fagforening har lavet en video, som på effektfuld vis opfordrer til, at vi bruger fakta som
grundlag for vores valg. En video, som kan få mig til at ønske, at jeg kunne opleve, at fakta og evidens i
langt højere grad kunne præge beslutningerne, der berører vores medlemmer. Kunne man forestille sig, at
den stigende vold og trusler om vold i folkeskolen, det voldsomt forøgede antal elever med skoleværgring,
stigningen i antallet af privatskoleelever kunne danne grundlag for en fakta/evidensbaseret dialog om de
rammevilkår, vi voksne beslutningstagere byder vores børn og unge? Måske en drøm eller en utopi?
Videoen er en partipolitisk neutral video fra en fagforening, der ligesom DLF har en demokratisk
grundtanke i alt, hvad den beslutter. Jeg vil opfordre alle til at se den, og der skal også lyde en opfordring
fra mig til at deltage i debatten overalt, og i det hele taget deltage i fællesskabets demokrati, når det
udfolder sig.

Dette er en mundtlig beretning præget af forandringens vinde, i særdeleshed på det kommunale
folkeskoleområde, lokalt og nationalt. Det er vigtigt for mig og for kredsstyrelsen at slå fast, at de mindre
medlemsgrupper er en meget væsentlig del af Fredericia Lærerkreds. Vi arbejder på daglig basis med og for
deres løn og arbejdsvilkår i de vidt forskellige dele af kommunale, regionale og statslige virkeligheder der
findes. I årets beretning kommer de mindre medlemsgrupper ikke til at fylde så meget, selv om deres
virkeligheder også er præget af forandringernes vinde.

 Temperaturmåling

Fredericia Byråd besluttede i budget 2019 at foretage en temperaturmåling af folkeskolen i Fredericia.
Byrådet gjorde det under overskriften ”Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for Fredericias børn
og unge”, en målsætning, som vi er fuldstændig enige i. Folkeskolen skal fortsat være den sociale motor i
vores samfund, der skaber de forståelser mellem de forskellige samfundslag, der er en forudsætning for
sammenhængskraften i vores samfund. Det samfund, som sammenlignet med de fleste andre, har en høj
grad af social og økonomisk lighed. Og ja, modellen har været og er under pres i disse år. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at slå fast, at fri-, privat- og efterskoler er et supplement til folkeskolen for forældre
og elever, der har nogle helt særlige ønsker til skolegangen, men det er folkeskolen, som er en drivende
kraft i vores samfund, og det skal den fortsætte med at være. Det er livsbekræftende for folkeskolen i
Fredericia, at et enigt byråd i budgetforliget bakker op om dette. Jeg forventer, at der også fremover vil
være handlinger bag ved de flotte ord.

På landsplan er udviklingen ganske alarmerende. Op mod 20 % af eleverne går på privatskole, og tallet er
stigende! I Fredericia oplever vi også, at tallet er stigende de senere år, og forklaringen ligger lige for.
Privatskolerne har oplevet en stigende tilgang siden 2013, hvor skolestrukturens ændringer med store
skoler, store klasser og store besparelser fik gennemslag. Derefter følger skolereformen med den lange
skoledag, understøttende undervisning og en skole, der er underfinansieret. Ind imellem kan det være
frustrerende at blive ved med at kæmpe for kvalitet i folkeskolen, når så mange forveksler den med
kvantitet. Kvalitet vil til stadighed være mit fokusområde. Jeg arbejder sammen med resten af Fredericia
Lærerkreds og DLF for at skabe rammerne for kvalitet i undervisningen. Det er det, I medlemmer
efterspørger - muligheden for at kunne levere kvalitet - det er det, forældre og elever forventer af



folkeskolen. Så kære politikere, beslut nu, at det naturlige førstevalg også kræver nogle aktive
fremadrettede beslutninger fra jer. I temperaturmålingen bør I se på kvalitet fremfor kvantitet - dvs. flere
lærere til at løse opgaverne på skolerne, lavere klassekvotienterne til gavn for eleverne, kortere skoledage,
målrettet indsats i inklusionsopgaven via flere lærere, efter-og videreuddannelsesbehovet, som er stort,
dækkes, udvikling af linjerne sættes i gang, beslutningsdygtig ledelse tæt på lærerne/børnene og mindre
ledelse i mellemlagene, uddannede lærere - også i vikariaterne - og så selvfølgelig en bevidst prioritering af
gode undervisningslokaler og materialer.

Et særligt emne i temperaturmålingen er økonomimodeller. Umiddelbart knap så sexet, men ganske
væsentligt for den enkelte skole/afdeling/matrikels muligheder for at lykkes med sin opgave. I Børn og
Unge arbejdes der med to økonomimodeller, en socioøkonomisk model, der omfordeler 30 millioner om
året til og fra de fire distriktsskoler i forhold til socioøkonomiske nøgletal. Effekten af denne model er, at
Ullerup Bæk Skolen og Kirstinebjergskolen tildeles flere penge, og at Fjordbakkeskolen og Erritsø
Fællesskole tildeles færre penge, end hvis pengene var fordelt efter elevtal. Man kan altid diskutere om
denne model tager højde for de ekstra opgaver et skoledistrikt med lavere socioøkonomiske forhold har?
Og er det f.eks. 30 millioner kr., der skal fordeles på denne måde - eller 20 millioner kr. - eller 40 millioner
kr.? En vis omfordeling er nok nødvendig i forhold til opgavefordelingen, men omfordelingen kræver, at
den generelle tildeling i kommunen er høj nok, og det er den ikke i Fredericia, det er alle jo enige om!

Fredericia Kommunes specialskole, Frederiksoddeskolen, har en helt særlig tildelingsmodel. Det er
modellen, som har det mundrette navn ”Den inklusionsfremmende økonomistyringsmodel”. En model, som
I alle kender virkningen af, nemlig at det er meget svært at visitere elever til det rette specialtilbud, fordi
det er distriktsskolen, der skal betale for eleven på Frederiksoddeskolen. Hvis vi i skolevæsenet i Fredericia
afgør om en elev har brug for et specialtilbud ud fra økonomi, så lever vi ikke op til flere love og
forordninger. Eleven skal have det rette skoletilbud, og skolen/kommunen må derefter finde pengene til
det. Det er vores klare holdning. Frederiksoddeskolen har siden skolestrukturændringerne oplevet, at
antallet af elever fra andre kommuner er faldet, og antallet af elever fra Fredericia er steget år for år. Dette
sammenholdt med den inklusionsfremmende økonomistyringsmodel betyder faktisk, at almenområdets
elever, alt andet lige, i perioden har fået en lavere og lavere økonomitildeling. Flere af pengene går til at
betale for elever på Frederiksoddeskolen! Frederiksoddeskolen tildeles samtidig et fast kronebeløb pr. elev
efter to forskellige takster. Når dette beløb i en årrække ikke blev pristalsreguleret, betød det, at
Frederiksoddeskolen skulle spare år efter år. Det er på høje tid, at vores forvaltning og ikke mindst vore
politikere får øjnene op for disse tre konsekvenser af de vedtagne økonomistyringsmodeller. Vi er fra
Lærerkredsens side klar til at drøfte alle modeller, men først og fremmest til at drøfte, hvordan vi sikrer, at
den grundtildeling, der er alt for lav, kan hæves til et acceptabelt niveau. På baggrund af at Fredericias
socioøkonomiske niveau i forhold til andre kommuner er lavt, og dermed skulle indikere flere udgifter,
kunne det være en målsætning at nå op på det kommunale gennemsnit i økonomitildelingen til
skoleområdet. Tildelingen skulle gerne være udmøntet med en førsteprioritering af lærere helt ude ved
eleverne i klasserne, på holdene og på alle skoler/matrikler og afdelinger.

Efter Overenskomsten i 2018, hvor DLF og KL lagde op til et samarbejde, blandt andet med projekt Ny start,
har vi set flere nye arbejdstidsaftaler rundt om i landets kommuner. Det er en god og nødvendig udvikling.
Borgmester Jacob Bjerregaard var også hurtigt ude, og på 1.maj-mødet ved Tøjhuset roste han samarbejdet



mellem politikere, forvaltning og lærerkredsen. Han lagde samtidig op til, at der skulle forhandles en
arbejdstidsaftale i Fredericia. Vi har i Lærerkredsen forhandlet on og off i lang tid med forvaltningen, og vi
oplever, at vi er ganske tæt på et resultat. Så forhåbningen er, at der snart kan sættes underskrifter på en
aftale, men vi mangler det sidste. Jeg tænker, at der meget snart skal handling til for at kunne få gavn af
aftalen i det kommende skoleår. Så kære Jacob og Anders: Vi er klar til at afslutte forhandlingerne om en
arbejdstidsaftale for lærerne i Fredericia! Lad os nu få dette arbejdsgrundlag på plads, så vi alle kan
koncentrere os om at levere den bedst mulige undervisning til gavn for folkeskolens elever. Jeg er sikker på,
at temperaturmålingen også viser de positive effekter, som en arbejdstidsaftale vil have for rekruttering og
fastholdelse af lærere; men først og fremmest skal den sikre ro til, at vi kan koncentrere os omkring
kerneopgaven, nemlig god undervisning af eleverne i Fredericia. Fremtiden er de elever, der sidder på
skolebænken.

Temperaturmålingen er en løbende proces i dette år indtil budgetvedtagelsen, jeg oplever, at forvaltning og
politikere har brug for så mange vinkler, holdninger og ideer som muligt. Det er selvfølgelig noget, vi i
kredsen har arbejdet med og fortsætter med. Jeg vil dog gerne bede jer, kære medlemmer, om også at
bidrage til denne proces. Hver gang der er mulighed for det, så gå ind i debatten, kvalificer den, udvid den
og ikke mindst bring virkeligheden ind i temperaturmålingen. Det har målingen brug for. Husk at ytre jer
med respekt og uden brug af fortrolige oplysninger fra jobbet.

 Ny koncernstruktur i Fredericia Kommune

Fredericia Byråd vedtog lige før jul en ny koncernstruktur. Den består kort fortalt af en kommunaldirektør
og fire stabe og fire koncerner. Stabene skal understøtte koncernernes opgaveløsning, og så er en
grundlæggende ide i omstruktureringen, at der skal arbejdes langt mere tværfagligt, end vi hidtil har gjort.
Hvad betyder det for Børn og Unge? Ja, vi skal afvente Byrådets temperaturmåling, men der er ikke tvivl
om, at Børn og Unge og Familie- og Børnesundhed bliver slået sammen til en ny fælles Børn og Unge
koncern. Jeg forventer, at der efter sommerferien vil blive igangsat en inddragende proces i forhold til at
sam- og nytænke opgaveløsningen i de to nuværende afdelinger, og ikke mindst en proces i forhold til at
tegne stregerne i den nye organisation. Tværgående løsninger for borgerne er en trend i den kommunale
verden i øjeblikket. Et tættere samarbejde f.eks. mellem familieafdelingen, skolerne og fritidsområdet
kunne give nogle positive løsninger i forhold til børnenes muligheder for at udvikle sig optimalt, særligt de
børn, der har det sværest. Udfordringen bliver, at dette nye samarbejde ikke sander til i interne møder,
dokumentation og mange ledelseslag uden mulighed for at træffe effektive og nødvendige beslutninger. Vi
vil både tage mulighederne og bekymringerne med ind i arbejdet med den nye koncern.

I den nye struktur indgår også en ny Ungeenhed, bestående blandt andet af det tidligere Ungdommens
Uddannelsesvejledning, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Ung Fredericia, Forberedende Grund
Uddannelse og ungeafdelingen i Jobcenteret. Sammen med TR fra disse områder indgår vi i opbygningen af
denne enhed, der gerne skulle give vores sårbare unge en mere sikker vej til og igennem
ungdomsuddannelserne og på voksenlivets start. Ungeenheden vil også naturligt komme til at samarbejde
med skolerne, og det er derfor helt naturligt, at denne enhed placeres i en Børn og Unge-koncern. En
fortsat inddragende proces venter for vore medlemmer på disse områder, og vi er også med.



 Utryghed på arbejdspladsen

En koncernstruktur, en sammenlægning af Børn og Unge med Familie- og Børnesundhed, en opsplitning af
UU Lillebælt, et politisk forlig omkring 10.klasse, inklusive et ekspertråd, der vil skubbe 10.klasse over til
erhvervsskolerne, et folketingsforlig om erhvervsuddannelserne og dermed SOSU-skolernes fremtid. Ja,
omorganiseringer/politisk ”handlekraft” er løsningen på mange problemer - eller er det? Regionerne skal
nedlægges, siger det nye sundhedsudspil fra Regeringen. Her tages skridtet da fuldt ud, ingen grund til at
fedte med det. Hvis regionerne nedlægges, som dette sundhedsudspil/forlig foreslår, så kommer
specialundervisningen i forhold til børn og voksne i regionen også i spil - hvor skal de være fremover? Til
ingens overraskelse er et sådant politisk udspil ikke helt gennemarbejdet for nu at sige det mildt. I sådan en
situation arbejder DLF centralt på, at påvirke beslutningstagere i forhold til at oplyse dem om den
virkelighed, som ikke er en del af virkeligheden på Christiansborg og i ministerier og styrelser. DLF forsøger
selvfølgelig i samme ombæring, at få vores politiske dagsordener i spil i en periode med åbenhed over for
forandringer. Men konsekvenserne, af at være hængt ud i uvisheden i en kortere eller længere tid, giver
altid en vis afmatning eller frustration over, at ens opgaveløsning ”bare” kan blive kastebold på nogle
organisationsdiagrammer. Det er vigtigt, at man i hele institutionen står sammen i disse situationer, så
utrygheden ikke får overtaget. Støt op om hinanden, og brug jeres AMR og TR på arbejdspladsen eller
kontakt Fredericia Lærerkreds.

 Kommunal ledelse

Der findes mennesker, der mener, at ledelse er en disciplin eller et fag for sig selv, og at en ledelse ikke
behøver en viden og indsigt i det fagområde, som man er leder for! Jeg er ikke enig, overhovedet ikke enig,
og jeg har for øvrigt aldrig mødt en lærer, der ikke syntes, at det var en dårlig ide. En kompetent ledelse har
selvfølgelig også en indsigt og viden omkring det fagområde, man er leder af, hvis ikke man direkte har den
nødvendige fagfaglige baggrund/uddannelse i netop det fagområde, som man er leder af. I kommunal
sammenhæng vil Fredericia Lærerkreds altid arbejde for, at den ledelse, der skal være på et givet
fagområde, har den nødvendige uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige baggrund, der gør, at vore
medlemmer kan ledes bedst muligt. Resultatet og kvaliteten af ledelsen ender jo i sidste ende som
elevernes udbytte af undervisningen. Fredericia Lærerkreds har derfor gentagne gange sammen med TR
taget dialogen og udtrykt vores holdning omkring ledelsesorganiseringen på Kirstinebjergskolen. Det er
derfor skuffende at opleve, at ledelsen træffer beslutninger om besættelse af stillinger, som leder for
lærere, af personer uden læreruddannelse og laver stillingsopslag henvendt til andre faggrupper end
læreruddannede på Kirstinebjergskolen. Fredericia Lærerkreds ser ikke hverken elever eller lærere have
gavn af en ledelse uden den helt nødvendige uddannelsesmæssige baggrund, uden den helt nødvendige
viden og erfaring i at undervise en klasse fagfagligt, og uden den didaktiske viden og erfaring, der kræves
for, at man kvalitativt kan sparre og udvikle vore medlemmer i forhold til deres opgaveløsning på skolen.
Derfor foreslår vi en resolution i dag, der klart siger fra over for disse beslutninger. Kirstinebjergskolen og
dermed Fredericia Kommune bevæger sig ud på et skråplan. Her kan man på jysk sige, at der er plads til
forbedring, meget plads.



 Trivsel 2019 i Fredericia Kommune

I skrivende stund er Trivsel 2019, Fredericia kommunes medarbejdertilfredshedsundersøgelse,
offentliggjort, og den er generelt positiv. Vi har uofficiel danmarksrekord i svarprocent, en øget tilfredshed
generelt og et godt niveau sammenlignet med andre kommuner, en stor fremgang i forhold til om
medarbejderne støtter hinanden i det daglige arbejde. Alt sammen gode resultater. Der er selvfølgelig også
områder med udfordringer, store udfordringer, og jeg vil adressere to af dem her. De kommunale
medarbejdere inklusive medarbejderne i Børn og Unge oplever næsten alle, at ”deres nærmeste leder ikke
har de rammer, der skal til for at løfte deres opgave”. Hvad er det et udtryk for? Ja, på Børn og Unges
område er jeg forholdsvis sikker på, at lærerne siger, at min nærmeste leder populært sagt ”lige skal spørge
distriktsskolelederen eller forvaltningen, inden der kan træffes beslutning”. Der mangler altså ledelsesrum
til den nærmeste leder, dette vil vi bringe ind i debatten omkring handlemuligheder på målingens resultat.
Den største udfordring, nej lad os bare kalde det det, det er, det største problem er, at Fredericia Kommune
scorer højt sammenlignet med andre kommuner på krænkende adfærd, dvs. mobning, uønsket seksuel
opmærksomhed, trusler om vold og vold. Over 850 medarbejdere i kommunen giver udtryk for, at de i
jobbet er udsat for trusler om vold og/eller vold på årlig/månedlig/ugentlig og sågar daglig basis.. Dette er
ikke acceptabelt. Over 400 af dem er fra Børn og Unge, og afdelingen ligger derfor over kommunens
resultat set procentvis. Det kræver handling – handling nu. Fredericia Lærerkreds har på møder med TR og
AMR stillet sig til rådighed for at hjælpe på den enkelte arbejdsplads, og vi er aktivt gået ind i arbejdet via
FMU og HMU for at finde mulige løsninger på de ganske komplekse problemstillinger. Der skal ikke herske
tvivl om, at når vi ligger markant over andre kommuner, så ligger det lige for at hente hjælp udefra. Denne
vej vil vi i Fredericia Lærerkreds forfølge, samtidig med at vi vil støtte/sparre med både TR og AMR i forhold
til arbejdet lokalt. Det kan og må aldrig blive et vilkår med trusler om vold eller vold, når vi går på arbejde.
Hvis vi løfter os lidt op over problematikken, så tænker jeg, at lange skoledage, mange test, store
klassekvotienter, inklusion og en ændret børnekultur er nogle af de rammebetingelser, vi har sat op for
vore elever. Det må være vores – altså de ansvarliges – ansvar at ændre på de rammer, der er medvirkende
til, at eleverne reagerer så voldsomt i skoletiden. Og i den forbindelse med reference til justeringen af
folkeskoleforliget, så gik det i den rigtige retning, men det var kun en justering. Der er brug for mere.

 Folkeskolereformsjustering

Folkeskolereformen er efter meget debat blevet justeret. Dette er dog ikke vedtaget i folketinget endnu,
men det forventes, at dele af forliget skal træde i kraft allerede efter sommerferien 2019. Lidt ironisk kan
man sige, at ikke alle forventer en seriøs forberedelse inden udførelsen! Erhvervsuddannelsesreformen er
vedtaget i folketinget, og nu skal politikerne i Fredericia implementere denne reform sammen med
justeringerne i folkeskolereformen. For folkeskolen ligger der i reformen en meget tydelig ændring, nemlig
det, at alle 7. og 8. klasser skal have et praktisk/musisk valgfag, og det skal afsluttes med en prøve. Det er
vigtigt at få italesat, at der ikke er lokaler og materialer, og der er mangel på uddannede lærere til disse fag,
så det bliver en famlende start. Man kunne have ønsket sig bedre forberedelsestid. I reformen ligger også,
at erhvervsskoleundervisere kan undervise i folkeskolen, eller at eleverne kan undervises på
erhvervsskolerne. Her er basis for at råbe HOLDT. Erhvervsskoleundervisere har deres faglighed, den er ikke



kompatibel med folkeskolelærernes faglighed. Drømmen om tømreren, der underviser eleverne på basis af
sin tømrerfaglighed er, undskyld jeg siger det, en naiv og urealistisk drøm, som ikke har sin gang på jord.
Klasserumsledelse, didaktik, tværfaglighed, elevrelationskompetencer, forældresamarbejde osv. alt dette
kvalificerer en tømreruddannelse ikke til.

Justeringen af folkeskolereformen indeholder, trods dens manglende omfang, nogle positive elementer,
der er værd at bide mærke i. Nationale test skal evalueres, elevplanen skal gøres enklere, 95%
linjefagskompetencekrav hos lærerne udsættes,  væsentligt øget didaktisk frihed og vægt på lærernes
professionelle dømmekraft, undersøgelse af vikaromfang og –årsag. Det er alle positive elementer, der
fuldt indfaset kan bidrage positivt til opgaveløsningen i folkeskolen. Kortere skoledag for indskolingen og
muligheden for at forkorte den for mellemtrin og udskoling er den helt rigtige retning. Og her er det på
plads med en opfordring til Fredericia Byråd. Tag nu beslutningen om at forkorte skoledagen for alle, tag nu
beslutningen om at satse på kvalitet fremfor kvantitet. En kortere skoledag vil give eleverne mulighed for
igen at få deres fritid i spil på en mindre presset måde. Samtidig kan vi øge kvaliteten ved at lave fleksible
tiltag, som kan bidrage til at løse dele af inklusionsproblemet og bidrage til en højere fagfaglighed i nogle af
undervisningslektionerne. I udskolingen kunne den kortere skoledag, også i samspil med den nytænkning,
som det nye praktisk/musiske valgfag nødvendiggør, skabe basis for, at vi i Fredericia kunne gentænke
vores linjestrukturer - en linjetænkning og organisering i en version 2.0. I alle disse forhold, vil I kære
medlemmer og vi på kredsen stille os til rådighed for i en udviklende dialog at finde de nye løsninger, der vil
gøre implementereingen af justeringer til en succeshistorie. Må jeg minde alle politikere, ledere mv. om, at
der er et tydeligt eksempel - folkeskolereformen – på, at en inddragende proces er nødvendig for at
implementere nyt med succes. Jeg vil tillade mig at ironisere over, at den ikke finansierede
folkeskolereform i justeringen nu regnes som fuldt finansieret. Kommunerne skal altså bruge de penge, de
ikke har fået, som økonomisk grundlag. Det er tragikomisk. Storm P’s tegning af hunden, der fodres med sin
egen hale, er på min nethinde.

 Fredericia Lærerkreds og økonomien

Fredericia Lærerkreds ser også indad i øjeblikket, det gør DLF også med projekt Gearet til fremtiden.
Projektet ser på alle dele af vores organisation og opgaveløsning og stiller det vigtige spørgsmål: er vores
drift og udvikling i samklang med medlemmernes ønsker både nu og i fremtiden? Det vender vi tilbage til.
Fredericia Lærerkreds har de seneste år haft en økonomisk udfordring. Det har I set via vores
budgetlægning (vi budgetterer med underskud igen). Regnskaberne viser også røde tal, og på sidste
generalforsamling blev det besluttet, at kredsstyrelsen kunne hæve det månedlige kontingent (for første
gang i 17 år) med 10 kr. og det blev muligt at pristalsregulere kontingentet. Kredsstyrelsen har brugt og
agter at bruge disse økonomiske handlemuligheder, men vi må også sige, at økonomien fortsat ikke er i
balance. Det har den konsekvens, at kredsstyrelsen, samtidig med projekt Gearet til fremtiden, vil forsøge
at finde løsninger på den økonomiske ubalance og det med mindst mulig konsekvens for medlemmernes
oplevelse af vores opgaveløsning og servicering. Vi vil selvfølgelig inddrage TR i arbejdet, og vi vil informere
om ændringerne løbende.



 Hovedstyrelsesvalg

Hvis I -kære medlemmer- læser Nyt fra Kredsen, vores medlemsblad, har I måske lagt mærke til, at jeg har
besluttet mig for at stille op til Hovedstyrelsesvalget i november. Jeg oplever igen, som jeg også gjorde, da
jeg stillede op til posten som arbejdsmiljørepræsentant på Erritsø Centralskole, da jeg stillede op som
tillidsrepræsentant på 10´ende, da jeg stillede op til kredsstyrelsen i Fredericia Lærerkreds og senere til
formandsposten i Fredericia Lærerkreds, en stor ydmyghed i forhold til vigtigheden af opgaven og dens
konsekvenser for alle de kollegaer, der forhåbentlig vil betro mig deres stemme og deres forventning til
arbejdets udførelse. Jeg har taget beslutningen med baggrund i de forskellige funktioner, som jeg har haft,
men selvfølgelig først og fremmest med baggrund i mit arbejde som kredsformand i Fredericia. Jeg oplever,
at vi sammen i Fredericia har nået nogle resultater til gavn for medlemmerne, og det må være muligt, også i
hovedstyrelsen, at kunne bidrage til, at resultaterne til gavn for medlemmerne i hele landet kan blive
bedre. Jeg er selvfølgelig stolt og glad over, at afgående Hovedstyrelsesmedlem fra Esbjerg, Kenneth
Nielsen, anbefaler mit kandidatur. Det har været meget positivt og givende at indgå i arbejdet i
hovedstyrelsen fra sidelinjen som Kenneths suppleant. Endnu vigtigere er det, at kredsstyrelserne i
Fredericia, Esbjerg og Varde alle anbefaler medlemmerne at stemme på mig. Jeg vil selvfølgelig forpligte
mig til at indgå i det nødvendige tætte samarbejde med de tre kredse og deres kredsstyrelser. Det
samarbejde, der gør, at både de og jeg vil kunne profitere af vores fælles vidensdeling, debatter og
argumenter. Det er vigtigt, at der også i DLF’s Hovedstyrelse sidder en, der har kontakten til forskellige
kredse i Jylland. Der kan i visse sammenhænge være langt fra Fredericia til København og endnu længere til
toppen af DLF. Og så tænker jeg, at min viden, holdninger og erfaring mht. fagforeningsarbejde, præget af
en samarbejdende tilgang i forhold til samarbejdspartnere og opgaveløsningens betydning, også i
København vil kunne give positive resultater - ikke kun for lærerne i Fredericia, Varde og Esbjerg, men
gerne for alle i DLF.

Kredsstyrelsen i Fredericia har inden opbakningen til mit kandidatur drøftet, hvilke konsekvenser, det vil
have for Fredericia Lærerkreds og vores opgaveløsning, og kredsstyrelsen vil have en løsning klar, hvis vi
kommer til dette 1.1.2020. Tillidsrepræsentanterne har også indgået i denne drøftelse for at sikre, at
Lærerkredsens opgaveløsning i forhold til dem og medlemmerne ikke lider skade ved et evt. positivt valg.
En hovedstyrelsespost er ikke en fuldtidsstilling, så jeg vil fortsætte med dele af mit formandsarbejde,
forudsat at I vælger mig til det, og kredsstyrelsen vil finde de bedste løsninger i forhold til at sikre en stabil
og fremadrettet drift og udvikling af Fredericia Lærerkreds. DLF’s projekt ”Gearet til fremtiden” og kredsens
økonomiske udfordringer indgår naturligvis i dette arbejde.  I Kredsstyrelsen forsøger vi på bedst mulig
måde at indtænke alle aspekter i forhold til de mulige scenarier for dermed fortsat fremadrettet at kunne
levere gode løsninger til gavn for medlemmerne. Med en fortsat god drift og udvikling af Fredericia
Lærerkreds i forhold til alle kredsens interessenter og en med bred opbakning fra det vestjyske begiver jeg
mig ud i en valgkamp, og det med en forhåbning om at blive valgt til Hovedstyrelsen. Jeg vil selvfølgelig
benytte lejligheden her på talerstolen til at opfordre jer alle sammen til at stemme til hovedstyrelsesvalget
og meget gerne på mig.

 Samarbejde



Som afrunding på denne beretning vil jeg benytte lejligheden til at takke Jer medlemmer, både de
tilstedeværende og alle dem, som jeg har mødt i løbet af året. Det er dejligt at opleve jeres engagement i
elevernes undervisning og jeres evner til at kunne præstere god undervisning med kvalitet, på trods af
arbejdsvilkår, der jo nogle gange ligger meget langt fra det optimale. Det er blandt andet snakke med jer,
der giver en tro på og lyst til at arbejde videre for lærernes og elevernes sag hver eneste dag. Fredericia
Lærerkreds samarbejder i vores daglige opgaveløsning med mange samarbejdspartnere, det være sig andre
kredse, DLF centralt, andre faglige organisationer og kommunen, regionen og staten som ansættelsessteder
og nogle gange som myndigheder. Vi oplever næsten altid et løsningsorienteret samarbejde til gavn for
vore medlemmer – tak for det. En meget stor tak skal også lyde til kredsens ansatte, kredsstyrelsen,
tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Tak for den store indsats, tak for debatterne,
holdninger og vilje til at løfte opgaverne. En fagforenings mulighed for at kunne vinde indflydelse, og
dermed sikre medlemmerne gode løn og arbejdsvilkår, er fuldstændig afhængig af jeres engagement og
aktive deltagelse, så mange tak for den.

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.


