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Kære medlemmer 

Midt i valgkampen et nummer af Nyt fra Kredsen som også handler om valg. Fredericia lærerkreds 

udsender i næste uge et særnummer af Nyt fra Kredsen, særnummeret vil indehold kandidaterne fra 

Fredericias svar på 10 spørgsmål fra Fredericia Lærerkreds. Skulle du være i tvivl til 

folketingsvalget, så læs svarene fra kandidaterne. 

Fredericia Lærerkreds har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 6. juni kl 19.00 på 

kredskontoret, Danmarksgade 11 2. th. Eneste punkt, udover de formelle punkter på denne 

generalforsamling, er valg af næstformand i Fredericia Lærerkreds. Kandidater skal melde sig 

senest den 31.5 kl 12.00 via TR eller direkte til kredsen. Alle medlemmer kan tilmelde sig til 

generalforsamlingen via TR eller direkte til kredsen, sidste frist er 4. juni. 

Fredericia Lærerkreds nuværende næstformand Ullis Wagnholt har besluttet at stoppe som 

næstformand og dermed i kredsstyrelsen med udgangen af dette skoleår. Jeg vil allerede nu sige 

Ullis tak for de 4 år som kredsstyrelsesmedlem og de 13 år som næstformand i Fredericia 

Lærerkreds, tak for indsatsen til gavn for medlemmerne i DLF. Nuværende medlem af 

kredsstyrelsen Christian Ellekrog har besluttet sig til at stille op til valget af næstformand, og 

Christian har fået hele kredsstyrelsen opbakning til sit kandidatur. 

 

Fredericia Kommune besluttede op til jul,  at kommunen skal organiseres i en ny koncernstruktur. 

Det har også betydet, at der i forbindelse med kommens stabe(dem der servicerer afdelingerne f.eks. 

lønkontoret) og støttefunktioner(f.eks. børn og unge forvaltningen) har været en proces, hvor man 

har set på, om man kunne organisere sig bedre og/eller billigere. Et forslag er på nuværende 

tidspunkt i høringsfasen. Ligeledes er det blevet undersøgt om kommunen skulle oprette en form for 

ungeenhed for at optimere på opgaveløsningen for de unge i Fredericia. Det vil blive op til 

politikerne, om der skal ske noget på ungeområdet. Fredericia Lærerkreds har medlemmer på begge 

områder, og vi har derfor været aktive i processerne på vore medlemmers vegne. Jeg vil benytte 

lejligheden til at rose kommunaldirektøren for en proces præget af ikke bare information og 

drøftelse, men af reel inddragelse af alle medarbejdere og af MED systemet. Dette selvfølgelig også 

for at sende et signal om, at når processen i forhold til sammenlægningen af Børn og Unge med 

Familie Børnesundhed snart går i gang, så har vi store forventninger til inddragelsen. 

På Folkeskolen.dk findes en masse faglige netværk, listen er lang, find det eller de netværk der har 

din interesse og læs/skriv/like netværket. Faglige netværk: Billedkunst-Danskundervisning-

Engelsk-Ernæring og sundhed-historie og samfundsfag-Håndværk og design-Idræt-IT i 

undervisningen- Matematik-Musik-Naturfag-religion-Specialpædagogik-Tysk og fransk. 

Faggrupper har også deres netværk: Børnehaveklassen-Lærerprofession.dk-Lærersenior-

Lærerstuderende-UU-vejledere og flere kommer til i løbet af året. 

Vi måtte pga. for få tilmeldinger aflyse vores alternative fredagscafe i Madsby parken her i maj. Vi 

giver ikke op og prøver igen fredag den 13.september, håber vi ses. Jeg minder om åbent kursus den 

1. og 2. november og endelig generalforsamlingen den 27.marts 2020.  

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 
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