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Kære medlemmer     april 5 

Jeg håber stadigvæk, at I alle og alle jeres kære har det godt i denne Corona tid. Take care. 

0. til og med 5. klasse har nu været på skolen under helt særlige omstændigheder i over en uge, 

ligeledes har alle lærere og børnehaveklasseledere undervist på mindre hold og med ganske 

anderledes betingelser og muligheder end normalt. Jeg vil gerne anderkende jeres store indsats for 

at få denne ”skolestart” til at lykkedes, det er også en anderkendelse som jeg får fra både den 

administrative og politiske ledelse i Fredericia. I forbindelse med denne anderkendelse benytter jeg 

altid lejligheden til at pointere at ”skolestarten” kunne være blevet bedre og mere tryg, hvis vi 

havde fået et par dage mere til forberedelsen. God forberedelse giver jo altid et bedre resultat . 

Skulle der være en enkelt med et horn i siden på lærerne tilbage, så må jeg bare konstatere, at I alle 

ved at opfinde fjernundervisning, udvikle fjernundervisning og ved at opfinde undervisning under 

sundhedsstyrelsens retningslinjer helt tydeligt har bevist, at lærere er omstillingsparate, engagerede 

og klar til nye opgaver, altid til gavn for eleverne i folkeskolen. Til slut vil jeg lige minde om, at det 

er nødundervisningsloven, vi arbejder under i disse tider. 

Fredericia Lærerkreds minder, at vi alle skal følge reglerne omkring, og at rengøringen arbejder 

med særlige retningslinjer i øjeblikket. Din AMR er helt skarp på dette også og arbejder hårdt for, at 

dette lykkedes sammen med TR og ledelsen. I forhold til medlemmer i risikogruppen, så er 

meldingen fra TR, at der ikke er problemer i forhold til denne gruppe, dejligt. Vi skal alle passe på 

hinanden. Skolerne er startet med lidt forskellige åbningstider, men TR har sammen med os og 

ledelsen en god dialog omkring jeres arbejdsforhold, de skal være rimelige selv i en Corona tid. 

Problematikker på skolen løses bedst muligt ved en henvendelse til TR, AMR eller ledelsen, men vi 

er altid klar med råd og vejledning på kredsen, bare skriv eller ring. 

DLF er i øjeblikket i periodeforhandlinger med KL omkring en kommende arbejdstidsaftale. Der 

forventes et resultat omkring den 24. maj. DLF forhandler ud fra det mandat, som kongressen har 

givet os, det vil i korte træk sige:  

 Procedureregler, der sikrer aftalebaseret forpligtende samarbejde 

 Sammenhæng mellem tid og opgaver og mellem undervisning og forberedelse 

 Beskyttelse af tiden til forberedelse 

 Gennemsigtighed og tydelighed i planlægning og prioritering – ledelsen skal inddrage den 

samlede lærergruppe 

 Ledelsesrum, der sikrer at tage hånd om den enkelte lærers arbejdssituation – herunder 

løbende opfølgning 

 Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet 

Et resultat af forhandlingerne vil blive vurderet i hovedstyrelsen, men kommer derefter til 

urafstemning blandt medlemmerne. Der vil selvfølgelig også være en større informationsindsats fra 

DLFs side for at give mulighed for en god demokratisk debat og det bedst mulige 

vurderingsgrundlag inden urafstemningen. Min grundholdning er, at de kredse som formelt eller 

reelt arbejder under lov 409, de skal have en arbejdstidsaftale, samtidig ser jeg et kommende 

samarbejdsspor for DLF-KL, kreds-kommune og TR-skoleleder som en i de fleste tilfælde givtig 

vej at gå, for at sikre vore medlemmer en god arbejdstidsaftale – også i udmøntningen. 
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Generalforsamlingen blev grundet omstændighederne aflyst i marts. For at forberede og være på 

forkant, hvis der bliver mulighed for det, har vi reserveret d. 29. Maj som mulig ny dato. Vi 

gennemfører kun, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Men da det er en valggeneralforsamling, 

vil vi rigtig gerne både for nye og afgående kredsmedlemmer være mest mulig på forkant.  

 

Fredericia Lærerkreds har på tlf. 75 91 09 00 følgende nødbemanding indtil 10. maj. Mandag-

torsdag 8-14, fredag 8-12. Vi er selvfølgelig altid tilgængelige på mail 112@dlf.org eller tlf. 29 62 

26 52 Per Breckling, tlf. 61 16 60 76 Christian Ellekrog i og udenfor åbningstiden. 

 

Med venlig hilsen Per Breckling 
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