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Kære medlemmer    7. sep. 2016 

Velfærdsalliancen, som er en græsrodsorganisation som DLF og Fredericia Lærerkreds støtter, 
arrangerer en demonstration i Fredericia den 15. september fra kl. 16-17 på Rådhuspladsen. 
Demonstrationen er en fest for Fredericias velfærd og vender sig imod de landsdækkende 
beslutninger om ikke at prioritere den borgernære velfærd ude i kommunerne. Fredericia 
Lærerkreds opfordrer alle medlemmer til at deltage i arrangementet. Se mere her:  
https://www.facebook.com/events/273029096415862/  og her: http://www.velfaerdsalliance.dk/ 

 
DLFs kongres 2016 står for døren, nærmere bestemt i uge 37. Kredsen vil igen levere personlige 
beretninger fra kongressen til TR og medlemmer via mail og Facebook, mens de officielle nyheder 
vil komme på http://www.dlf.org/ og http://www.folkeskolen.dk/ 

Kongressen beskæftiger sig i år - i prioriteret rækkefølge - med følgende punkter: medlemmernes 
arbejdsliv, udarbejdelsen af et muligt skoleideal, DLF´s rolle i et demokratisk og solidarisk 
velfærdssamfund.  

DLF’s vigtigste opgave vil altid være at tage vare på og sikre de af vores medlemmer, der har mest 
brug for støtte og hjælp. I øjeblikket er der kommuner, hvor DLF har medlemmer, der arbejder 
under en ”ren” Lov 409 uden mulighed for samarbejde med kommunen om at finde løsninger til 
gavn for elever, lærere og folkeskolen i det hele taget. Debatten bør kunne sætte retning på, hvordan 
vi støtter og hjælper de medlemmer i de kommuner, hvor arbejdsforholdene er ringest. Herunder må 
der sættes fokus på de mindre medlemsgruppers meget forskellige arbejdsforhold efter Lov 409. 
Dette er en essentiel opgave for fællesskabet i DLF. 

Debatten omkring skoleidealet, og i det hele taget hvad vi skal med skolen, tegner interessant. Er 
skolens opgave ved at flytte sig (er den allerede flyttet?) i retning af en opgave med at 
færdiggøre/udruste eleverne til fremtidens konkurrencestat, eller bevarer vi noget af dannelsen af 
det hele menneske, som ideal og mål for folkeskolen. Jeg oplever nogle gange, at skolens 
formålsparagraf glemmes i en ”Djøficering” af regneark, iblandet test, prøver og ganske tilfældige 
øjebliksbilleder fra elever og forældre. Lærerens professionelle vurdering af elevernes faglige, 
personlige og sociale udvikling mangler desværre ofte. Det må være den professionelle vurdering, 
der skal danne grundlaget for den videreudvikling, som altid skal foregå på lærer-, team-, skole- og 
kommuneplan. 

Et enigt byråd har indgået forlig: Det er et forlig, som vi kan være meget tilfredse med. De 
midlertidige puljer til inklusion, særligt bogligt begavede elever og puljen med 16 ekstra 
lærerstillinger på i alt 14,8 millioner er blevet til en permanent del af driften. Der tilføres yderlige 3 
millioner mere til lærer- og pædagogkompetencer med fokus på indskolingen. Folkeskolens 
grundtildeling bliver på denne måde øget med 17,8 millioner årligt fremover. Meget positivt, men 
også meget nødvendigt for skolernes daglige drift. På anlægssiden bliver indeklimaet tilgodeset 
med en bevilling på 20 millioner i 2017 og en aftale om at fortsætte denne investering i 4 år. Hvis vi 
på denne måde kan få CO2 indholdet ned i lokalerne, er det til gavn for både elever og lærere. Et 
bedre undervisnings- og arbejdsmiljø er den positive konsekvens. Derudover er der flere politiske 
meldinger omkring skolen, som bliver konkretiseret fremover. 

UU tilføres 1 million til ekstra uddannelsesvejledning, så det fremover ikke kun er de ikke-
uddannelsesparate, der skal have vejledning i Fredericia, men også de uddannelsesparate der er i 
tvivl. Mindre frafald, med alle de kendte sideeffekter af det, fra ungdomsuddannelserne er det klare 
mål. 
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Generelt er det opløftende, at se at byrådet vil investerer i børn og uddannelse i Fredericia. Det kan 
kun komme Fredericia og dens borgere til gavn. Fredericia Lærerkreds vil fortsat indgå i et 
samarbejde med byrådet og forvaltningen, både i forhold til implementeringen af 
budgetbeslutningerne, men også i forhold til fortsat at udvikle den folkeskole, som er hele byens 
skole. Hele Fredericias budget for 2017 kan læses her: 
http://www.fredericia.dk/PolitikOgDemokrati/Sider/Budget_regnskab/budgetlaegning_2017_2020.aspx 

 

P.S. husk følgende datoer: åbent kursus 11. til 12. november - tilmelding til TR samt 
generalforsamling 31. marts 2017. Vi ses forhåbentlig. 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


