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Kære medlemmer      16.5.2017 

 

I slutningen af marts blev Fredericia Lærerkreds højeste myndighed – Generalforsamlingen - 
afviklet. Der var 150 tilmeldte, og kredsstyrelsen havde skåret formalia m.v. skarpt til, så der blev 
tid til en dilemmadebat rundt ved bordene. Der blev diskuteret på livet løs og tilbagemeldingerne 
indgår allerede i kredsstyrelsens videre arbejde. Generalforsamlingen vedtog også en resolution, der 
opfordrer Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune til at videreudvikle forståelsesaftalen til 
gavn for opgaveløsningen i folkeskolen. Beretning, regnskab mv. kan studeres nærmere på kredsens 
hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Til slut efter generalforsamlingen var der - traditionen 
tro - en god middag og hyggeligt samvær ved bordene, tak for fremmødet og ikke mindst for den 
aktive deltagelse. 

Fredericia Lærerkreds har, som et af vore nye tiltag, netop afholdt den første kredscafe med ca. 35 
deltagere til hyggelig samvær på kredskontoret en fredag eftermiddag. Tak til deltagerne for 
fremmødet, godt humør, og ikke mindst for en fælles god start på weekenden. Jeg håber, at vi ses 
igen til den næste fredagscafe i næste skoleår og gerne med deltagelse af endnu flere medlemmer. 

Medlemsdebatten omkring OK 18 (Overenskomst 2018) er i fuld gang, og vi er fra kredsstyrelsen 
rundt på arbejdspladserne for at præsentere DLFs oplæg til overenskomstkrav og i særdeleshed for 
at høre medlemmernes krav til OK 18. I kredsstyrelsen samler vi alle tilbagemeldingerne op, og de 
inddrages i Fredericia Lærerkreds kommentarer og prioriteringer, som sendes til Hovedstyrelsen i 
DLF. Kongressen vil senere på året, i oktober, vedtage de krav DLF vil bringe ind på 
forhandlingsbordet i starten af januar 2018. Hvad prioriterer vi højest? Arbejdstid, løn, andre goder 
i arbejdslivet, efter- og videreuddannelse eller vore medarbejdervalgtes vilkår? Store og vigtige 
emner og prioriteringer. 

I november 2017 er der kommunalvalg, og uanset hvor du bor og/eller arbejder, så vil jeg gerne 
opfordre dig til at deltage i debatten omkring de økonomiske tildelinger i kommuner og regioner, 
som jo ofte ligger til grund for vore arbejdsforhold. Stat og regioner er pålagt besparelser på 2 % 
årligt, og i kommunerne er det 1 %! Vi er nødt til at gøre vore politikere opmærksom på, at vi i det 
offentlige ikke kan blive ved med at finde disse procentvise besparelser, det er jo ikke sådan, at der 
også falder arbejdsopgaver væk, tværtimod! Tag fat i din kommunalpolitiker, hen over hækken, i 
foreningen og/eller på gågaden. Vil de prioritere det offentliges kerneopgaver? Og hvornår? 
Politikerne kunne jo allerede ved budget 2018 vise hvad deres holdninger bliver til i kroner og øre 
på vores område. Til slut en opfordring til Facebook brugere, del gerne gode opslag, jeg er sikker på 
at politikere er opmærksomme på denne platform, også i den kommende eller allerede påbegyndte 
valgkamp. 

Husk: Fredericia Lærerkreds står altid til rådighed for vejledning og rådgivning i forhold til løn, 
arbejdstid, pension, sygdom, ferie, orlov, afsked, nyt job og andre jobrelaterede problematikker. 

P.S. Husk Åbent kursus på Gl. Avernæs 10. og 11. november 2017 og Generalforsamling den 16. 
marts 2018. 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


