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Kære medlemmer    Nov. 2016 

Med denne uges start markerer Danmarks Lærerforening, sammen med rigtig mange andre 
fagforeninger ”der er OK”, starten på Løntjek 2016 - en kampagne - der vil løbe i tre uger. Vi, 
Fredericia Lærerkreds, tilbyder et løntjek af din løn. Det eneste, du skal gøre, er at sende din 
lønseddel til kredsen, så tjekker vi, om du får det rigtige i løn. Hvis der er fejl i lønnen, vil vi i 
samarbejde med dig sikre den rette løn - før, nu og fremover. Send lønsedlen til 112@dlf.org 
mærket løntjek. 

Fredericia Lærerkreds afholder det årlige åbne kursus for aktive medlemmer, og igen glæder vi os 
over den store interesse for deltagelse i kurset. 90 medlemmer har valgt at bruge fredag-lørdag 
sammen med gode kollegaer på et program, der indeholder: den involverende fagforening, socialt 
samvær, og ikke mindst et foredrag omkring det at skabe den gode arbejdsdag. Jeg vil som formand 
naturligvis også komme ind på de aktuelle udfordringer og problematikker vi står overfor. Kurset 
afvikles som sædvanligt på DLF’s kursusejendom Gl. Avernæs.  

Fredericia Lærerkreds og DLF har hele tiden fokus på at kunne tilbyde alle ansatte på de 
overenskomstdækkede arbejdspladser et medlemskab af fagforeningen. Derfor har vi i øjeblikket et 
godt velkomsttilbud på halv pris på kontingentet i et halvt år. Organisationsgraden i Fredericia 
Lærerkreds ligger i procent i toppen af 90’erne så du vil som medlem ikke have mange kollegaer, 
der ikke er medlem. Skulle der være en enkelt, så gør dem venligt opmærksom på fordelene ved 
medlemsskabet - ikke mindst sammenholdet og solidariteten, der skaber både Fredericia Lærerkreds 
og DLF’s styrke. Det hele bygger på, at så mange som muligt er medlemmer. 

I folkeskolen i Fredericia skal der indføres en digital læringsplatform (Meebook) på alle skoler. 
Ideen er, at alle lærere og børnehaveklasseledere bruger denne platform i det daglige arbejde, og på 
sigt skulle dette medvirke til øget vidensdeling af blandt andet undervisningsmaterialer. En kritisk 
tilgang til dette kunne være at se på det som en business case. Det vil sige, hvor meget arbejdskraft 
investeres der i projektet i forhold til det forventede udbytte. Umiddelbart hænger det ikke sammen. 
Fredericia kommune har valgt en langsom opstart - et klogt valg. DLF har i denne forbindelse rejst 
ophavsretsproblematikken i forhold til de af lærerne og børnehaveklasselederne producerede 
undervisningsmaterialer. KL har i sin seneste vejledning noteret, at lærerne kun kan forventes at 
dele med andre på matriklen, skolen, kommunen eller i hele landet i det omfang, de hidtil har gjort. 
Det er altså stadigvæk læreren, der beslutter, hvem man vil dele med. 

Danmarks Lærerforening foretager en registrering af lærernes/børnehaveklasselærernes 
undervisningstimetal på alle folkeskoler i disse uger. Fredericia Lærerkreds følger op vores 
forståelsesaftale med Fredericia Kommune i samarbejde med TR blandt andet på antallet af årlige 
undervisningstimer. Jeg vil derfor kraftigt opfodre alle til at aflevere en kopi til TR af deres 
opgaveoversigt, så hurtigt som muligt. Opgaveoversigten behandles fortroligt og til arbejdet med at 
forbedre vores løn og arbejdsvilkår. Vores muligheder for at finde løsninger afhænger også af de 
bedst mulige argumenter og undersøgelsesresultater. 

Husk arrangement med Rasmus Willig i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og BUPL den 17. 
januar 2017, se vedlagte for tilmelding. 

Sæt kryds i, eller tilføj til kalenderen at der er generalforsamling den 31. marts 2017 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


