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Kære medlemmer 

Du og din familie ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.  

Fredericia Lærerkreds ser tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor vi har indbudt til en af medlemmer 

godt besøgt generalforsamling og et åbent kursus fyldt med medlemmer på Sinatur hotel Gl 

Avernæs. Gode medlemsarrangementer med stor opbakning til Fredericia Lærerkreds og DLF. 

Sinatur hotelkæden er DLFs hotelkæde og den er i år blevet valgt til Danmarks bedste, flot. 

Hotellerne har gode medlemstilbud i skoleferierne.  

Hovedstyrelsesvalget viste også stor opbakning til og deltagelse i medlemsdemokratiet i DLF. En 

stemmeprocent til et fagforeningsvalg på næsten 60 % og ikke mindst næsten 80 % af Fredericia 

Lærerkreds´ medlemmer, der valgte at stemme. Rigtig mange af jer stemte på mig, tusind, tusind 

tak for det, det er overvældende. Jeg vil forsøge at leve op til den store tillid i arbejdet i 

hovedstyrelsen de næste fire år. Husk du er altid velkommen i forhold til emner, jeg skal bringe 

videre ind i hovedstyrelsesarbejdet, skriv eller ring gerne. 

Valget til hovedstyrelsen betyder også ændringer i forhold til arbejdet i Fredericia Lærerkreds. Jeg 

bliver frikøbt af DLF 3 dage om ugen. Kredsstyrelsen har siden sommerferien forberedt dette og 

bestyrelsen har besluttet at næstformand Christian Ellekrog og kredsstyrelsesmedlem Line Illum 

frikøbes mere for at kunne overtage arbejdsopgaver i kredsen fra mig. Jeg er helt tryg ved at 

overlade arbejdsopgaver til Christian og Line, og jeg tænker at de også kan bidrage med nye vinkler 

på kredsarbejdet til gavn for opgaveløsningen for medlemmerne. Kredskontoret vil således 

stadigvæk grundlæggende være bemandet med sekretær, konsulent og mindst en politisk valgt alle 

dage i ugen(konsulenten dog ikke fredag). Jeg fortsætter som formand, hvis medlemmerne vil have 

det, og derfor har jeg stadigvæk arbejdsopgaver i forhold det politiske niveau, det kommunale 

hovedmedudvalg (HMU), i forhold til tillidsrepræsentanterne og ledelsen af kontoret.  

Lærerkommissionen, som blev nedsat ved OK18, har i denne uge barslet med deres rapport. En 

rapport, der består af mange gode analyser og nogle anbefalinger omkring arbejdstid, ledelse og 

forhold rundt om lærerarbejdet. Kommissionen har ikke beskæftiget sig med ressourcer eller med 

inklusion, fokus har været at skabe et nyt fælles grundlag, som KL og DLF kan forhandle en 

arbejdstidsaftale ud fra. Der er i analysedelen af rapporten mange gode resultater - kendte resultater 

for mange lærere - men nu en del af et fælles grundlag for arbejdstidsforhandlingerne. 

Forhandlinger som DLF og KL har aftalt starter til marts måned, og som gerne skulle ende med et 

resultat i slutningen af april. Kommissionsrapporten blev også præsenteret ved et TR stormøde i 

Odense i tirsdags, det er altid med lidt ærefrygt man mødes med op mod 1800 tillidsvalgte DLF´er 

til fagligt møde. Denne fysiske manifestation af sammenhold og fællesskab er altid fantastisk at 

være del af. Jeg glæder mig til det videre arbejde i hovedstyrelsen, som er i fuld gang allerede, og 

hvor vi skal skabe det grundlag for en arbejdstidsaftale, den aftale vi mangler på landsplan. Så vil vi 

også kunne lægge Lov 409 i graven, den burde aldrig være vedtaget! 

Endnu en gang glædelig jul og godt nytår til dig og dine. 

HUSK: Generalforsamling den 27. marts 2020 og åbent kursus 13. – 14. november 2020 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 
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