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Kære medlemmer     Oktober 2020 

Det sidste af sensommeren forsvinder langsomt i et efterår med blæst, regn og kortere dage. Det har 

været en periode med arbejdsforhold, hvor ikke alt har givet mening, og hvor en vis utryghed har 

sneget sig ind på arbejdspladserne, særligt med et voldsomt smitteudbrud i Fredericia Kommune. 

Udbruddet ser dog ud til at have lagt sig, og spørgsmålet er om vi ikke i en længere periode skal 

finde løsninger på at kunne arbejde trygt og sikkert, også med Corona? 

Fredericia Lærerkreds følger myndighedernes vejledninger omkring Corona, det gør vi ved at 

minimere fysiske møder til de nødvendige, og det gør vi ved at arbejde hjemmefra i videst mulige 

omfang. Hvis du har brug for at komme i kontakt med os så brug tlf og mail, og giver det bedst 

mening, holder vi selvfølgelig et fysisk møde. Du er altid velkommen til at aftale et møde med os. 

I forbindelse med Corona har vi siden sommerferien fortsat arbejdet på at sikre gode og trygge 

arbejdsforhold for alle vore medlemmer. Det har været en udfordring i forhold til de diffuse 

udmeldinger, der er fra undervisningsministeriet, særligt når smitten breder sig på arbejdspladserne. 

Der skal være et sikkert og sundt arbejdsmiljø – også under Corona - vi og din TR/AMR arbejder 

fortsat med denne dagsorden. Jeg har en forventning om, at vi i Fredericia kommune fremadrettet 

vil fokusere på kerneopgaven og kvaliteten af opgaveløsningen alt sammen under den paraply, at 

arbejdet skal prioriteres og udføres så trygt og sikkert som muligt for både elever og lærere. 

I DLF har vi afviklet en forkortet kongres for at kunne beslutte vores krav til OK 21. 

Reallønssikringen er essentiel og gerne med elementer, der gør at vi kan holde til hele arbejdslivet. 

Vi har valgt ny formand efter Anders Bondo Christensen, det blev efter et tæt valg Gordon Ørskov. 

I Hovedstyrelsen har det betydet, at vi konstituerer os på en sådan måde som lover godt for det 

fremtidige arbejde for alle medlemmer af DLF. Vi besluttede på kongressen også den fremtidige 

strategi i forhold til A20 (arbejdstidsaftalen). Det arbejde skydes også i gang med virtuelle møder 

afholdt af KL og DLF for alle kredse/kommuner og skoleledere/TR i uge 44. Efterfølgende går de 

lokale forhandlinger i gang, og vi skal gerne nå arbejdstidsaftaler på både det regionale og 

kommunale område. På det statslige område(SOSU skolen) indgår A20 som grundlag for 

forhandlinger i OK 21, det arbejde er i gang centralt i DLF. 

Fredericia kommune har mandag aften vedtaget et budget for 2021 og vi ser med tilfredshed på 

investeringslysten i forhold til folkeskolen. Et driftsbudget med 25 millioner mere og med fokus på 

flere lærere i skolen kan vi kun bakke op om. Midler til faglig trivsel, linjefagsløft, 

kompetenceudvikling i IT, to voksne ordninger og mindre klassekvotienter. Jeg håber de 25 

millioner rækker til alle forbedringerne.  Der foreligger dog stadigvæk et arbejde med at sikre den 

bedst mulige implementering af disse midler, vi er i gang. På anlægssiden prioriteres folkeskolen 

med 340 millioner over fem år til en meget tiltrængt renovering/nybygning af folkeskolens 

bygninger. Det er vi glade for, men byrådet er stadigvæk ikke enige om hvorvidt der skal bygges en 

ny skole i Kanalbyen, vi ser frem til yderligere analyser.  

Vi nærmer os kraftigt efterårsferien og jeg vil benytte lejligheden til at ønske dig og dine en rigtig 

god ferie, i disse tider også et ønske om en tryg og sikker ferie. 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 
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