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Kære medlemmer     7.11.19 

DLF har den 31.10 og 7.11 udsendt en medlemsundersøgelse. Undersøgelsen skal give resultater, 

der kan bidrage ind i DLFs projekt ”Gearet til fremtiden”. Medlemmernes ønsker, forventninger og 

vurderinger er vigtige indspark i processen frem mod at udvikle et fremtidssikret DLF. Jeg 

opfordrer til, at du går ind og svarer på undersøgelsen, det tager ikke lang tid. 

DLFs kongres er godt gennemført, og kongressen vedtog et folkeskoleideal, det er vedlagt som 

bilag til dette nummer. Folkeskoleidealet er DLFs eget ideal omkring folkeskolen, det er udarbejdet 

med megen omhu og debat. Det peger fremad i forhold til den folkeskole, vi gerne vil have. På 

kongressen blev både formand Anders Bondo Christensen og næstformand Dorte Lange genvalgt. 

Dorte i et kampvalg med Morten Refskov, forholdsvist tæt, 167 stemmer til Dorte og 130 stemmer 

til Morten. Anders og Dorte skal sammen med den Hovedstyrelse som vælges i perioden fra 21.11 

til 3.12 lede DLF mellem kongresserne.  

Jeg er blevet opfordret til at stille op til Hovedstyrelsen både af Varde, Esbjerg og Fredericia 

Lærerkredse, en opfordring som jeg efterkommer med både glæde og ydmyghed. Jeg håber 

selvfølgelig på at blive valgt. Jeg vil benytte lejligheden, som også kredsstyrelserne i Varde, 

Esbjerg og Fredericia, til at opfordrer alle medlemmer til først og fremmest at stemme, men jeg 

håber selvfølgelig også på et godt personligt valg. Valget foregår elektronisk, via den mail som 

DLF har på hvert enkelt medlem. Som aktivt medlem har du 18 stemmer, og jeg håber du betænker 

mig med nogle og gerne alle stemmer. Der kommer meget mere om dette senere, til orientering kan 

du i vedlagte folder se hvilke anbefalinger jeg har fået. 

Fredericia Kommune har vedtaget budgettet for 2020. Et budget med velfærdsinvesteringer og der 

er også sat penge af til folkeskolen, det er vi glade for, selvom beløbet nemt kunne have været 

højere. Der er midler til både drift og anlæg, både i 2020 og i 2021. Folkeskolen er fortsat 

underfinanceret - også i Fredericia. Fredericia Lærerkreds tager nu fat på implementeringen af 

budgettet samen med politikerne og embedsmændene. Der igangsættes også en proces i forhold til 

at finde en ny koncernchef for de gamle afdelinger Familie Børnesundhed og Børn og Unge, 

samtidig skal der en inddragende proces til at sammenlægge afdelingerne. Vores fokus bliver først 

på den besparelse, som byrådet har vedtaget. Besparelsen skal findes på ledelse/administration og 

støttefunktioner i begge de to gamle afdelinger. Derefter vil vi fokusere på, at finde de gode 

løsninger i sammenlægningsprocessen, men først og fremmest de løsninger der gavner 

opgaveløsningen for børnene i Fredericia. 

Fredericia Lærerkreds har iværksat et løntjek i de kommende uger sammen med den øvrige 

fagbevægelse. Du er velkommen til at sende din lønseddel ind til 112@dlf.org Så vil vi gennemgå 

den og give dig en tilbagemelding. Vi har fået de første ind og fundet de første fejl, men vi skal dog 

sige, at det ikke er mange fejl, vi plejer at finde. 

Åbent kursus blev afholdt med 85 deltagere på Gl. Avernæs i sidste weekend, det var en fornøjelse 

at være vært for så mange medlemmer en fredag/lørdag i smukke omgivelser og med god mad. 

Sinatur hotellerne er blevet kåret til Danmarks bedste hotelkæde i år og hvis du tilmelder dig deres 

nyhedsbrev så får du specielle DLF tilbud. Kursets indhold i år var med oplæg fra DLFs 

næstformand Dorte Lange, Fredericia Lærerkreds` formand Per Breckling og næstformand 

Christian Ellekrog. Lørdag sluttede John Harmsen af med et humoristisk indlæg om verdens bedste 

kollega, som gav stof til eftertanke hos mange. 

Med venlig hilsen Per Breckling 
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