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Hovedstyrelsesvalg:
I hovedforeningen blev der i 2019 afholdt hovedstyrelsesvalg, et valg
der ikke er gået manges næse forbi i Fredericia Lærerkreds.
Formand Per Breckling havde valgt at stille sit kandidatur tilrådighed
og blev valgt sikkert ind med et stemmetal på 22.152.
Hovedstyrelsesvalget var for Fredericia Lærerkreds også en
indikator for et stort fagligt engagement. Godt og vel 80 % valgte at
afgive deres stemme. En kæmpe tak for dette engagement skal lyde
til alle medlemmer. På baggrund af dette skal der også lyde en stor
tak til Esbjerg Lærerforening og Varde Lærerkreds for at bakke op
omkring Pers kandidatur. Hovedstyrelsen har fordelt
arbejdsopgaverne på en sådan måde, at Per sidder i Arbejdsmiljø-
og Organisationsudvalget, i følgegruppen for de mindre
medlemsgrupper. Herunder er Per kontaktperson til Børne-
haveklasselederforeningen, samt to bestyrelsesposter i Lærernes
Pension og Lærernes A-kasse. Hovedstyrelsesvalget er en god
mulighed, for at Fredericia Lærerkreds får mulighed for at påvirke
hovedforeningens politik og fremtid. I Fredericia Lærerkreds er
udgangspunktet altid medlemmerne. DLF er medlemmerne. Per
er gået til valg på netop dette, og derfor danner det også grundlaget
for de næste 4 års arbejde. Vi vil i Fredericia Lærerkreds arbejde
hårdt på, at hovedstyrelsesposten er til gavn for medlemmerne både
i hovedforeningen og i vores egen kreds.
 

Ekstraordinær generalforsamling:
Fredericia Lærerkreds afholdt i slutningen af foråret 2020
en ekstraordinær generalforsamling. Det er ikke så ofte det sker,
men årsagen var denne gang, at Ullis Wagnholt, kredsens mange-
årige næstformand, havde valgt at trække sig fra posten. En
ekstraordinær generalforsamling var derfor nødvendig for at få
valgt en ny næstformand. Christian Ellekrog var den eneste, der
stillede op til posten, og blev derfor valgt ved fredsvalg. Næst-
formanden startede sit daglige arbejde på kredsen fra august 2019.
På grund af hovedstyrelsesvalget omfatter næstformandens
opgaver flere af de opgaver formanden tidligere varetog. Da
Christian tidligere var en del af kredsstyrelsen, overtog Anders
Ousen som suppleant denne plads og er nu fungerende
kredsstyrelsesmedlem. 

Linjeanalyse
Man har i Fredericia Kommune igangsat en analyse af linjerne
på udskolingsskolerne. Linjerne har i en årrække eksisteret som
nogle profiler for de enkelte skoler, og det er blevet tid til at se på,
hvordan man kan justere på disse linjer. Linjerne skal i første om-
gang analyseres ved at inddrage ansatte, forældre og eleverne.
Skulle der i forbindelse med analysen opstå nogle behov for æn-
dringer, vil man i første omgang kun ændre justeringer fra skoleåret
20/21, mens større ændringer kan blive en realitet fra 21/22. Linje-
analysen kommer på baggrund af lovændringen omkring obliga-
toriske eksamensvalgfag på 7. og 8. årgang, samt den politiske ved-
tagelse om at forkorte skoledagen. 
 
Fredericia Lærerkreds vurderer, at en analyse af linjerne er en
positiv udvikling. Linjerne i deres nuværende opbygning giver en
række udfordringer for skolerne, i forhold til at kunne give eleverne
det bedst mulige skoletilbud. Det er vigtigt, at personalets viden og
erfaring med linjerne tages med i analysen. Lærernes erfaringer med
linjerne er afgørende for, at linjerne får et nyt og forbedret Ud-
seende. En model for en linjeopbygning har altid nogle vanske-
ligheder. Det er væsentligt, at disse kommer frem i analysen, og at
man adresserer disse i de justeringer og ændringer, der måtte
komme. Vi opfordrer alle medlemmer, der inddrages til at give deres
erfaringer med linjerne videre, så de ændringer, der måtte komme,
er stærkt påvirket af dem, hvis daglige arbejde foregår i og omkring
linjerne.

 

Åbent Kursus:
Åbent kursus blev traditionen tro afholdt på Sinatur Gl. Avernæs. Vi
indledte weekenden i selskab med godt 100 oplagte medlemmer.
Førstedagen stod på oplæg fra den nyligt genvalgte næstformand for
DLF, Dorthe Lange. Udover Dorthe var der også faglige oplæg fra
formanden og næstformanden. Efter middagen samledes vi i
kælderen til en dyst i paratviden og æren af at være de mest vidende
blandt lige folk. Ullerupbækskolen Skjold/Nørre Allé løb med den
ære. Efter en god aften fortsatte lørdagen med oplæg fra formanden,
inden John Harmsen sendte os hjem med et oplæg omkring ”Verdens
bedste kollega”. 
 
Åbent kursus er for Fredericia Lærerkreds et utroligt vigtigt
arrangement. Det giver os muligheden for at møde en bred vifte af
vores medlemmer i en anledning, hvor der både er faglige input,
fællesskab og fest. Det giver altid nogle brugbare vinkler i vores
arbejde i kredsen, samtidig med at det forhåbentlig også giver
medlemmerne en god oplevelse og et styrket kollegialt samvær.
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Budget 2020
Budgettet 2020 havde en noget anderledes proces, end vi
normalt oplever. Folketingsvalget og regeringsskiftet betød en noget
senere forhandlet kommuneaftale, som danner grundlaget for
kommunernes endelige budgetlægning. Alt dette betød en kortere
behandlingsperiode af budgettet. Udover dette satte temperatur-
målingen og mulighedskataloget deres præg på processen. Budgettet
blev endnu engang godkendt af et samlet byråd, og der var derfor en
bred politisk opbakning til det. Budgettet indeholdt ikke ude-
lukkende drifts-, anlægs- og udviklingsressourcer, men også en
række initiativer, som skal igangsættes i den kommende periode.
Linjeanalysen, omlægningen til en samlet koncern med en direktør,
og forhandling af en lokal arbejdstidsaftale er eksempler på tiltag,
der følger som konsekvens af budget-vedtagelsen. 
 
Alt i alt endte budgetprocessen i et niveau, vi er tilfredse med. Der
blev ikke nedlagt eller omlagt nogle af de opgaver, der var i spil i
forhold til mulighedskataloget. Temperaturmålingen spillede helt
sikkert ind i overvejelserne for anlægsbudgettet, samt i grundlaget
for en forhandling af arbejdstidsaftalen. Forhastede budgetproces-
ser er aldrig at foretrække. Det giver nogle korte behandlings-
perioder og nogle korte høringsfrister. Vi er på trods af dette dog
altid positive stemt over for processer, hvor medarbejdernes hold-
ninger og vurderinger tages i høring. I forhold til en lokal arbejdstids-
aftale har vi den klare holdning, at lærernes mangel på en central
overenskomst ikke skal danne grundlag for kommunale budget-
overvejelser. Vi er altid i Fredericia Lærerkreds klar til en forhandling
af en lokal arbejdstidsaftale, hvor der er fokus på at skabe den
bedst mulige skole for eleverne, og hvor begge parter mødes og
bliver enige om en aftale. Vi er derfor tilfredse med, at denne proces
ikke er en del af budgetlægningen.

AULA
19/20 var skoleåret, hvor folkeskolen, dog lidt forsinket,
blev introduceret til AULA; den nye store kommunikationsplatform,
der kan samle trådende og være eneste indgang for lærere, elever
og forældre. De fleste af medlemmerne har på nuværende tids-
punkt gjort sig deres første erfaringer med AULA og bruger det i
deres daglige arbejdsliv. 
 
Fredericia Lærerkreds ser på nuværende tidspunkt i højere
grad AULA som kommunikationsværktøj end et arbejdsværktøj.
Det giver rigtig mange udfordringer, fordi mange oplever, de
mangler de arbejdsredskaber, man brugte i det daglige tidligere.
Vores fokus og videre arbejde går på at sikre at AULA bliver det
bedst mulige arbejdsværktøj og ikke kun er til kommunikation, så vi
rent faktisk oplever AULA som en forenklet adgang i det daglige
arbejde. Vi følger udviklingen af AULA tæt og ser med bekymring
på, at AULA kan udvikle sig til en pengemaskine. De tilføjelser/wid-
gets, der skal til, for at få AULA til at fremstå brugbart både til
kommunikation og som værktøj for lærerne, kan komme til at koste
penge. Penge, vi ikke mener, kan tages fra skolernes budgetter,
men som man må adressere politisk og centralt i koncernen.

SOSU-skolerne
Vi har igennem flere år i den skriftlige og mundtlige
beretning kunne fortælle om en arbejdsplads, hvor mangel på
samarbejde og inddragelse skabte nogle dårlige arbejdsvilkår for
vores medlemmer på SOSU-skolerne i Fredericia-Vejle-Horsens. Vi
kan nu med glæde berette, at tingene flytter sig i den rigtige ret-
ning. En ny øverste ledelse er påbegyndt et arbejde i samarbejde
med TR om at skabe nogle helt andre forhold på arbejdspladsen,
hvor der er flere aftaler, som vel at mærke er aftalt mellem ledelse
og medarbejdere, og hvor beslutningerne er mere gennemsigtige for
medarbejderne. Der er selvfølgelig et stykke vej, der skal tilbage-
lægges, inden vi er godt i mål inden for statens område. At få et
godt samarbejde etableret mellem kredsen, TR og ledelsen er første
skridt. Herefter skal vi være vedholdende for at sikre nogle gode
forhold for vores medlemmer på SOSU-skolen. Vi er glade for de
nye vinde, der blæser, og Fredericia Lærerkreds stiller sig gerne
forrest for at videreudvikle samarbejdet.

Regionen
Som oplæg til folketingsvalget havde den tidligere regering et for-
slag om at nedlægge regionerne. Dette betød en masse usikkerhed
for de ansatte på regionsområdet. Hvad ville der ske med deres an-
sættelse, hvor vil deres fremtidige arbejdsplads blive tilknyttet osv..
Det endte med en ny regering og dermed ikke en nedlæggelse af re-
gionerne. Dette har givet en sikkerhed i den nærmeste fremtid, for
at vores ansatte på dette område kan opretholde deres ansættelse.
 
Fredericia Lærerkreds arbejder i sådanne situationer altid for, at
der er mindst mulig usikkerhed. Landspolitiske beslutninger og
dagsordner er hovedforeningens område. Men vi sørger altid for at
komme med de inputs, der kan kvalificere arbejdet. Regions-
området er klart et område, vi skal have ekstra opmærksomhed på,
og hvor vi skal arbejde og vejlede vores medlemmer, så de oplever
mindst mulig usikkerhed i deres ansættelse. Det er et område, hvor
Danmarks lærerforening og Fredericia Lærerkreds er en af de små
faglige organisationer. Det er derfor vigtigt, vi samarbejder med de
andre store faglige organisationer samtidig med, at vi værner om
vores medlemmers særlige interesser.
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Regnskabet:
Der var budgetteret med et underskud på
24.500 kr., men vi ender med et overskud
på 53.282,18 kr. efter, vi har hensat 40.000
kr. til kopimaskine. Det væsentligt bedre
resultat skylder hovedsagelig 4 forhold: Der
er hentet yderligere 40.000 kr. i AKUT-
fonden, en samlet kursgevinst på godt
58.000, en besparelse på generalforsamlin-
gen på 30.000 og ligeledes en besparelse
på Åbent Kursus. Kredsen har herefter en
egenkapital på 519 tkr. 
Et mere detaljeret regnskab og yderligere
kommentarer kan ses på kredsens hjemme-
side.

Forslag til budget 2020

Budget:
På generalforsamlingen i 2018 blev det
besluttet, at kredsstyrelsen kan hæve
kontingentet med, hvad der svarer til pris-
og lønstigningen. Kontingent for alm.
medlemmer er derfor hævet med 5 kr. pr.
md. fra 1. jan. Kredsen er stadig udfordret
på økonomien, og der arbej-des til stadighed
med optimering. I år er der dog en del usik-
kerhedsmomenter vedr. økonomien – bl.a.
fordi vi ikke ved, hvem der bliver valgt til
kredsstyrelsen.
I budgettet er der taget udgangspunkt i
regn-skabet 2019 ligesom kendte
lønstigninger er indregnet.

Særlig Fond:
Eneste indtægt i Særlig Fond er
værdistigningen på
kapitalen. I år har der været en kursgevinst
på godt 114 tkr., som efter
udgifterne til administration er trukket fra
giver et overskud på 71 tkr.
Særlig Fonds egenkapital er herefter 2.347
tkr.
Regnskabet for Særlig Fond
(strejkekassen) kan ses på
kredsens hjemmeside.

4
 
 



Ny koncern:
Fredericia Kommune har valgt at ændre i ledelsesstrukturen og
går fra en direktør til tre direktører. Det betyder at Børn og Unge
fremover vil have en direktør tilknyttet dette område, som frem-
adrettet vil være en sammenlægning mellem det tidligere Børn og
Unge samt Familie, Børn og Sundhed. Den nye direktør hedder
Peter Mikael Andreasen. Peter Mikael er 52 år, uddannet
lærer og tidligere skoleder i Viborg, og kommer fra en Børne- og
Familiedirektør stilling i Jammerbugt Kommune. Vi byder Michael
hjertelig velkommen og ser frem til samarbejdet. Udover disse æn-
dringer er vores medlemmer på UU og 10’ende Ung Fredericia ikke
længere en del af Børn og unge, men vil fremover have samme
ledelse og er nyorganiseret i staben Uddannelse og Kommuni-
kation. 
 
I omorganiseringsprocesser er medarbejdere altid i sårbare posi-
tioner. Fredericia Lærerkreds forsøger at varetage alle medlemmers
interesse i disse ammenhænge. En involvering af MED-systemet og
de tillidsvalgte er afgørende for, om sådanne processer, får det
bedst mulige resultat. Vi er tilfredse med den involvering, der
har været, og forventer, at denne samarbejdsform fortsætter
fremadrettet. Vi ser frem til et styrket samarbejde i det nye Børn og
Unge på tværs af professioner, til gavn for den bedst mulige
opgaveløsning for børn og unge i Fredericia. Vi kan kun opfordre
alle nye samarbejdspartnere til, at vi sammen finder de bedste
løsninger.

Hjemmeside
DLF og kredsens hjemmesidedesign har fået en overhaling, og er
blevet mere strømlinet og moderne i udtrykket. Der er ikke ændret
på de oplysninger, du kan finde på hjemmesiden. Vi er i øjeblikket i
gange med at opdatere gældende aftaler for alle. I den nærmeste
fremtid vil det derfor være muligt at tilgå alle aftaler i opdaterede
og nye versioner.

10 PRO
Fredericia Kommune har i samarbejdet med IBC oprettet et 10.
klasses tilbud, som skal være målrettet erhvervsuddannelserne.
Navnet på dette projekt er 10 Pro. Projektet er målrettet elever, der
er tvivl om, hvilken erhvervsuddannelse de skal vælge, og gennem
deres 10. skoleår kan møde de forskellige erhvervsretninger. Frederi-
cia Lærerkreds følger projektet tæt. Vi mener ikke, at en privatisering
af 10. klasse-året er den rigtige retning for folkeskolen. Men respek-
terer den ministerielle og lokalpolitiske beslutning i forhold til dette. 
 
Vi har et rigtig godt 10. klasses tilbud, hvor rigtig mange elever efter-
følgende vælger en erhvervsuddannelse. Vi mener derfor, at man
inden for denne ramme kunne arbejde med at udvikle den erhvervs-
uddannelsesmæssige orientering og opnå den stigningi søgningen til
erhvervsuddannelserne, man ønsker lokal- og landspolitisk. Både
lokalt og landsdækkende viser alle undersøgelser, at det er kom-
munale 10.klasse centre, som bedst løfter den politiske dagsorden
om at flere unge vælger erhvervsuddannelserne.

Seniorklubben
Fredericia Lærerkreds har en meget aktiv seniorklub, som år efter
år leverer et spændende og udbytterigt program. 2019 bød bl.a. på
Kronborg Slot med det maritime som tema. Et besøg i det kronjyske,
hvor vejen gik forbi Rosenholm Slot, Hvidsten kro og et besøg hos
Randers Kulturhistoriskmuseum. Det blev også til en tur i mere
lokale omgivelser på museet Trapholt med rundvisning og sær-
udstilling af Nanna Ditzel. Året blev traditionen tro sluttet af med
den årlige julefrokost, der i år foregik på Fuglsangcentret, og selvom
stedet var nyt, var programmet stadig med banko og luciaoptog.
 
Seniorklubben gør et stort stykke arbejde for, at give vores senior-
medlemmer nogle tilbud til den aktive seniortilværelse, i et samvær
med tidligere kollegaer. Vi er i Fredericia Lærerkreds glade og stolte
for det store arbejde, der bliver lagt fra seniorudvalget.

Ferie - aftale og særlig godtgøreles:
Fra 2020 begynder ferieloven omkring samtidighedsferie. En
ferielov, der får den betydning, at man som nyansat har mulighed
for at holde ferie med løn allerede fra den første dag, man starter.
En god udvikling for mange ansatte i fremtiden. Men det giver også
nogle udfordringer for dem, som har været under den gamle
ferielov. Udfordringer opstår både i forbindelse med afholdelsen af
ferien. Men også i forbindelsen med udbetalingen af den særlige
feriegodtgørelse. Fredericia Lærerkreds har, både kommunalt og
regionalt, forhandlet nogle vilkår på plads, der betyder, at
medlemmerne oplever mindst mulig forandring. Det er vigtigt, at du
spørger din TR, hvordan vilkårene er for dig i denne sammenhæng,
eller at du kontakter kedsen på mail: 112@dlf.org eller på tlf.
75910900, hvis der er tvivlsspørgsmål. Vi vil løbende udsende
information og opslag på skolerne, for at holde alle opdaterede på
de ændringer, der er.
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Arbejdsmiljøåret 2019
FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) havde udvalgt 2019
som arbejdsmiljø år. Man ville sætte en ekstra fokus på
arbejdsmiljø og på arbejdsmiljørepræsentanterne. I Fredericia
Lærerkreds har vi derfor også brugt året på at sætte yderligere
fokus på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet og det faglige arbejde
hænger uløseligt sammen, og derfor er arbejdsmiljø både i 2019
og fremadrettet et stort fokusområde for kredsen. Vi lægger vægt
på, at de arbejdsmiljømæssige konsekvenser altid, er en
overvejelse i forhold til de beslutninger, vi træffer. Vi forsøger at
servicere og understøtte det gode samarbejde mellem AMR og TR
på alle arbejdspladser. Arbejdsmiljøet er afgørende for at vores
medlemmer oplever trivsel i deres arbejde.

Løntjek 2019
Vi har i efteråret 2019, sammen med de andre faglige
organisationer, kørt et løntjek . En del har valgt at benytte sig af
dette løntjek, og samlet set fandt vi fejl i lønsedler for omkring
15.000 kr. Det er samlet ikke det store beløb, men dog stadig
lønkroner, som medlemmerne ikke havde fået, hvis ikke vi havde
tjekket lønnen igennem. Løntjekket har også givet anledning til,
at en del har taget stilling til om fritvalgstillæget skulle ændres til at
indgå i deres pensionsprocent fremfor den automatiske udbetaling.
Samlet set har det været et succesfuldt løntjek. 
 
Du er som medlem altid velkommen til at få set din løn efter. Du
skal bare sende en lønseddel til 112@dlf.org, så ordner vi resten
sammen med dig.

Lån og Spar Bank
Vi afholdt i 2019 et pensionsarrangement for alle medlemmer
i samarbejde med Lån og Spar Bank. Her gennemgik to af bankens
rådgivere deres tanker omkring pension og hvilke overvejelser, man
skal gøre sig i forbindelse med dette. Arrangementet var ikke ude-
lukkende rettet mod den modne medlemsgruppe, men havde i den
grad relevans for alle medlemmer, og de overvejelser man må gøre
sig i forbindelse med at lave en økonomisk planlægning af arbejds-
livet. Vi har et godt samarbejde med Lån og Spar Bank, som DLF
sammen med en række andre faglige organisationer ejer. Vi vil
derfor i fremtiden fortsat lave nogle arrangementer, hvor der er
fokus på privatøkonomi, pension og andre finansielle emner, som
er relevant for vores medlemmer. Vi vil i foråret afholde et nyt
arrangement under navnet "Råd til livet", hvor vi, sammen med Lån
og Spar Bank, sætter fokus på økonomiske beslutninger, som kan
have bstydning for vores medlemmer. 

Arbejdsskader
Når ulykken sker, og uheldet rammer en, er det vigtigt at
skaden anmeldes og at AMR og kredsen involveres. Send en kopi
af din kvittering for arbejdsskaden, så indhenter vi derefter en
fuldmagt, så DLF har adgang til de papirer, der måtte være
nødvendige. Vi ønsker at sikre medlemmerne og en evt. erstat-
ning bedst muligt. AMR, kredsen og DLF skal derfor altid
involveres i sager omkring arbejdsskader. Er du i tvivl, så kontakt
Kredsen på 112@dlf.org eller på tlf. 75910900 .

Service
Vi har i kredsen stort fokus på at være til for medlemmerne og
yde en service, de kan være tilfredse med. Vi har nogle af DLF´s
bedste åbningstider med 34,5 timers åben kontortid. I denne tid
er der næsten altid 2 ansatte og mindst 1 politisk valgt til at
betjene medlemmerne. Bliver du ledig, får job, skal have tjekket
løn, skal på barsel, går på orlov, bliver syg. Vi er der for dig i alle
disse henseender og en masse andre. Kontakt os hvis der er det
mindste, du er i tvivl om. Sammen med jeres TR gør vi alt for at
jeres medlemsskab er pengene værd.
 
Fredericia Lærerkreds
Danmarksgade 11 2. th.
Tlf: 75910900
112@dlf.org
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Facebook:
Kredsen har en facebook gruppe, hvor vi deler stort og småt, og
hvor man også, som medlem har mulighed for at kommentere på
diverse. Følg meget gerne med her. 

 
 
 




