Nyt fra Kredsen
Kære medlemmer
Sommerferien står for døren, og vejret er dejligt varmt her i slutningen af juni, det var også tiltrængt
ovenpå maj måned. Lidt lommefilosofisk så kan man altid diskutere, hvornår er temperaturen
passende? Det er vidt forskelligt fra person til person, men samtalen og samværet er det, der danner
grundlaget for forståelsen mellem os mennesker. Og i forbindelse med forståelse og temperatur, så
er der i Fredericia Kommune en temperaturmåling af folkeskolen og hele Børn- og Ungeområdet i
gang. Jeg ser frem til at politikerne i Fredericia Byråd har ”taget” temperaturen på folkeskolen i
Fredericia, jeg er fuldstændig overbevist om, at målingen viser, at det er tvingende nødvendigt med
en række af tiltag (først og fremmest et seriøst økonomisk løft på både drift og anlæg) for at
folkeskolen ikke skal få feber eller hedeslag! P.S. vi mangler en ny arbejdstidsaftale for at kunne
tiltrække og fastholde de dygtige lærere.
Folketingsvalget er overstået og der er dannet ny regering, når jeg læser det regeringspapir, som er
vedtaget, så er der flere væsentlige punkter. Når regeringen bakker op omkring OK 18s tekst om
projekt Ny start mellem KL og DLF, og dermed vil bidrage positivt ind i processen omkring
lærerkommissionen og de videre periodeforhandlinger, så kan jeg godt blive lidt småoptimistisk i
forhold til en ny central arbejdstidsaftale. Afskaffelse af nationale test i de små klasser, evaluering
af nationale test, afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingerne og mulighed for en senere
skolestart er alle tiltag, som giver mindre pres på eleverne og lærerne, det er der i høj grad brug for.
Det er til stadighed min opfattelse, at når vi ser elever reagerer (ved voldsom adfærd og/eller
skolevægring), så er det skolen og dens rammer, det er galt med. Lad os nu fortsætte lands- og
lokalpolitisk med, at justere skolereformen til, så alle eleverne kan dannes og uddannes i skolen.
Skoleårets planlægning har i år været usædvanligt presset/stresset med baggrund i både en meget
sen justering af skolereformen og en meget sen økonomisk udmelding i forhold til de økonomiske
rammer i Fredericia. Det er helt klart ikke vilkår som gør, at man på skolerne sammen kan finde de
absolut bedste løsninger. Jeg tænker, at vi må drøfte dette i efteråret, så vi ikke igen skal have en så
presset/stresset proces. Fredericia Lærerkreds vil bringe denne problematik op i de sammenhænge
vi indgår i. Til efteråret påbegyndes, også på Børn og Unge – Familie Børne- Sundhed, en proces,
hvorved de to afdelinger skal smelte sammen til et nyt koncernområde, man kunne kalde det Nyt
Børn og Unge. Organisationsændringer er altid perioder præget af usikkerhed og måske også
utryghed. Vi vil arbejde for en åben og gennemskuelig proces, hvor både opgavernes og
medarbejdernes bedste kommer til at indgå med en betydelig vægt.
Sommerferien håber jeg, at alle får brugt på lige netop det som I hver især har brug for, det være sig
badning i vand eller sol, læsning på skærm eller i bog, aktive dage på land eller vand, Tour de
France eller andet som kan bringe ro i kroppen og sjælen i balance. Jeg håber, at vi ses til nogle af
Fredericia Lærerkreds´ arrangementer i næste skoleår: Fredagscafe i Madsbyparken 13. september,
Åbent kursus den 1. og 2. november og selvfølgelig Generalforsamling den 27. marts 2020.
Jeg vil gerne på egne og Fredericia Lærerkreds` vegne ønske alle medlemmer af Fredericia
Lærerkreds og alle vore samarbejdspartnere en rigtig god sommer.
Kredskontoret holder sommerferie fra den 4.7 til og med den 4.8. Kontakt os via mail 112@dlf.org
eller på formandens tlf. 29 62 26 52 (læg en besked, telefonen aflyttes en gang i døgnet i ferien)
Med venlig hilsen
Per Breckling
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