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Her i slutningen af februar og efter en vinterferie for mange medlemmer er vi på nippet til at kunne
sige, det blev en ganske mild vinter. Hvis jeg tager de optimistiske briller på, så er der måske også
mildere vinde på vej ind over vores arbejdsområder. Jeg er dog sikker på, at implementeringen af de
mildere vinde kræver en indsats både af DLF, Fredericia Lærerkreds og tillidsrepræsentanterne,
men også meget gerne af alle medlemmer. Jeg håber og forventer, at vi fortsat kan stå sammen i det
fællesskab, som gør os stærke både indadtil og udadtil. Vi har brug for hinanden!
I 1. kvartal vælger alle arbejdspladser TR og TR suppleant: Det er vigtigt både afgående,
fortsættende og nyvalgte tillidsrepræsentanter oplever opbakning og respekt for den til tider store
opgave det er, at varetage alles interesser i forhold til løn- og arbejdsvilkår. Fredericia Lærerkreds
holder generalforsamling fredag den 29. marts kl. 16 i Cafe FIC, vi forventer en god og konstruktiv
generalforsamling efterfulgt af hyggeligt samvær med kollegaer, både fra egen arbejdsplads og med
kollegaer fra andre arbejdspladser. Jeg glæder mig allerede.
AFLYSNING! Fredag den 1.marts havde vi i Fredericia Lærerkreds planlagt en fredagscafe. Den
aflyser vi desværre og opfordrer alle medlemmer til i stedet at deltage i den af Fredericia Kommune
arrangerede Skolekonference den 7. marts kl. 16 til 20 i Messe C (tilmeldingslink og nærmere
information: https://www.fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/temperaturmaaling-boernene-erfremtiden ). Når Fredericia Kommune byder ind til at udvikle Folkeskolen i Fredericia og gøre den
til det naturlige førstevalg for forældre og børn, så er Fredericia Lærerkreds selvfølgelig klar til at
deltage aktivt. Vi opfordrer alle medlemmer til at prioritere tiden til dette arrangement.
Skolekonferencen er afsættet for den temperaturmåling af Folkeskolen i Fredericia, som Byrådet
har sat i gang, og vi har alle store forventninger til, at ”temperaturen” godt kan skrues op. Tag
kollegaerne under armen - vi ses 
I dette Nyt fra Kredsen vil jeg benytte lejligheden til at sende et tanke til vore medlemmer på det
tidligere UU(nu Kommunens Unge Indsats) og STU(Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).
Fredericia Kommunens nye koncernstruktur gør, at de i øjeblikket svæver rundt i organisationen.
Denne usikkerhed er aldrig befordrende, så min opfordring til kommunen er: lad os nu finde en
plads til en kommunal ungeenhed og lad medarbejderne sammen finde de løsninger, der gavner
Fredericias unge. Ligeledes er vore medlemmer fra CKV(Center for Kommunikation og
Velfærdsteknologi), som en del af Region Syddanmark, i en usikker situation efter Regeringens
udspil til en Sundhedsreform og den dermed følgende nedlæggelse af regionerne. Hvad er deres
fremtid? Hvem bliver deres nye arbejdsgivere? Hvilke konsekvenser for det for børn, unge og
voksne med helt særlige behov for undervisning? DLF arbejder på Christiansborg på at bringe viden
og fornuft i ind i denne forhandling, det kan være svært, da det jo er sygehusene, der fylder meget i
udspillet. Forhåbentlig er der en fornuftig aftale på plads inden længe, også for CKV og andre
specialiserede undervisningstilbud i regionerne.
Uanset om det er de milde vinde eller vinterstorme, der blæser omkring medlemmerne af Fredericia
Lærerkreds, så imponerer det mig altid, at opgaveløsningen i forhold til børn, unge og voksne til
stadighed foregår på et højt niveau, ganske imponerende.
Vi ses til skolekonference den 7. marts og til generalforsamling den 29. marts.
P.S. Fredagscafe kommer tilbage hen mod sommeren i en særudgave 
Med venlig hilsen
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