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Kongres 2020
Kongressen 2020 blev på alle måder en meget anderledes oplevelse.
Opdelt i to forskellige dele, hvor første del blev overskygget af et tæt
formandsvalg og en afgående formand, der har været den længst
siddende formand i foreningens historie. Derudover var der to
punkter på dagsordenen: Arbejdstid (A20) og opstilling af krav til
OK21. To punkter, der normalt ville føre til en del debat, men som lå
i skyggen af formandsvalget. Kongressen blev afholdt fysisk d. 23.
september 2020 med fokus på alle covid-19 restriktioner og
retningslinjer.

Anden og sidste del af kongressen blev afholdt virtuelt med de
dertilhørende tekniske udfordringer. En ellers yderst teknisk
forberedelse blev overhalet af virkelighedens afviklingsmuligheder,
forbindelsesbegrænsninger, platformsvirvar etc. Vi kom dog
igennem følgende punkter på dagsordenen: Er vi gearet til
fremtiden? Balance i hovedkassens økonomi, grøn omstilling og
folkeskolens udvikling. Derudover var der afstemninger i forhold til
hovedforeningens vedtægter. Beslutningsreferatet er tilgængeligt på
www.dlf.org

Børn og unge koncernen:
På børne- og ungeområdet i Fredericia kommune har 2020 ikke kun
været turbulent i forhold til pandemien, men også i udskiftninger og
omvæltninger i koncernen. Vi begyndte året med en midlertidig
ledelse af Børn og Unge under kommunaldirektøren. Derefter kom
der en ansættelse af en ny koncerndirektør, Peter Michael
Andreassen, som efter meget kort tid efterfølgende valgte at forlade
posten. Herefter kom endnu direktør til; Camilla Nowak Kirkedal,
som i forbindelse med kommunaldirektørens seneste status er
fungerende kommunaldirektør. Derfor hører Børn og Unge
midlertidigt under direktør Yelva Bjørnholdt. Udover dette er der
kommet ny koncernchef for Børn og Unge. Valget til denne post
faldt på en gammel kending af skolevæsenet, som er steget i
graderne, nemlig Magnus Kudahl te Pas. Kort og godt er der tale om
en masse tilpasninger og justeringer på de øverste niveauer, som
selvfølgelig også har haft betydninger helt ud på de enkelte skoler.
Men de medlemmer, der til dagligt arbejder hos og omkring
direktionen og cheferne, har været mærket allermest af det. En
midlertidighed og usikkerhed, der påvirker arbejdsmiljøet og
mulighederne for at løse ens opgaver. Vi håber og satser på, at 2021
på alle måder bliver et anderledes og bedre år - et år med mere
stabilitet og genkendelighed. 

Det er svære perioder, når alt er midlertidigt, når ikke retningen og
destinationen er tydelig. Det påvirker den enkelte medarbejder, og
det påvirker en hel organisation. Vi arbejder derfor i kredsen for at
være så meget som muligt med i denne proces, skabe de bedste
processer omkring det og være med til at sætte vores præg på det.
Dette for at opnå mest mulig inddragelse af medarbejderne og for
at opnå mest muligt stabilitet ud i organisationen. Vi ser frem til i
løbet af 2021 at finde en mere vedvarende form på Børn og Unge og
til at samarbejde med koncernchefen og direktøren for området. 

Seniorklubben Fredericia
Fredericia Lærerkreds har stadig en meget aktiv seniorklub.
Udvalget består af Hans Jørgen Gaarde, Lars Zachariassen og Jens
Wichmann. Året 2020 blev jo hårdt ramt af Corona-krisen, som
gjorde, at der blev sat en pause på arrangementerne.
Seniorklubben nåede dog et vellykket arrangement i februar nemlig
frokostmøde med foredrag ”Til evig ihukommelse” af museumsleder
Karsten Merrald Sørensen. Turene til Løgumkloster, Svendborg og
Tåsinge samt sommerturen til København kunne ikke gennemføres.
Ligeledes måtte efterårsarrangementet ”Genforeningen set fra
Fredericia” med Arkivar Lisbeth Aagaard Lykke og julefrokosten
aflyses. Alle håber nu på, at de aflyste arrangementer kan
gennemføres i 2021.
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Attraktiv udskoling? 
De seneste år har der været stor fokus på udvikling af linjerne på
udskolingsskolerne. Det har resulteret i et større udviklingsarbejde,
hvor medarbejdere, ledere og konsulenter i september var på
seminar for at få et fælles afsæt til det kommende års proces. En
proces, hvor udvalgte elever og skolebestyrelser ligeledes blev
inddraget. Alle lærere er efterfølgende blevet inddraget i processen
med oplæg og debat med udgangspunkt i egen virkelighed på de
enkelte matrikler. Arbejdet fortsættes og skal munde ud i en ny
model for - Den attraktive udskoling. 

Fredericia Lærerkreds er meget positive over for processer, hvor
medarbejderne får mulighed for at bidrage med deres viden og
erfaring. Skoleudvikling er et anliggende for lærerfaglige
kompetencer. Det er afgørende for, om udvikling lykkedes, at man
altid inddrager de kompetencer, der i sidste ende skal få ideerne og
modellen til at fungere. Vi er derfor rigtig glade for det store
arbejde, medlemmerne ligger i at udvikle de overordnede rammer og
de lokale tilpasninger i udviklingen af en attraktiv udskoling. En
udskoling, der i sidste ende gerne skulle være attraktiv både for
lærere og elever. 

https://www.google.com/url?q=http://www.dlf.org&sa=D&source=editors&ust=1615795826707000&usg=AOvVaw356mJCObjwa3v5z-m-b63V


Regionen:
En del af vores medlemmer på regionsområdet kunne ånde lettet op,
da planerne om at nedlægge regionen forsvandt med forrige års
regeringsskifte. Men der er stadig en vis usikkerhed på område, der
præger vores medlemmers arbejde. Udbudsrunder og kommuner,
der hjemtager opgaver indenfor voksenspecialområdet, er blevet
meget afgørende de seneste år. At regionernes opgaveløsning sættes
i udbud, betyder stor usikkerhed på hvilke opgaver, som
medlemmerne løser, og hvor mange stillinger der er brug for. I det
hele taget giver en markedsøkonomisk tankegang meget lidt mening,
når medlemmerne forsøger at løse opgaver for nogle af samfundets
udsatte og handicappede. Kommunernes hjemtagelse af opgaver
giver den samme usikkerhed i forhold til opgaver og antallet af
ansatte. Vi følger situationen så tæt som muligt og forsøger at
hjælpe medlemmerne bedst muligt.

Vi er grundlæggende uforstående over for en udbudstankegang, når
der skal løses kernevelfærdsopgaver. Det er sjældent, at dette
bidrager positivt. Når kommunerne vælger at hjemtage en opgave
på det højt specialiserede område, er vi ikke kun bekymrede for
vores medlemmer og deres job, men også for den kvalitet i
opgaveløsningen, man mister. Mange af vores medlemmer er højt
specialiserede og løser opgaver med tale, høre og syn, som har
afgørende betydning for de mennesker, der har brug for dem. Ved at
hjemtage opgaverne mister man ekspertisen, og man udvander
potentielt tilbuddet. Der er brug for, at sådanne beslutninger ikke
tages ud fra økonomiske hensyn, men i højere grad tager hensyn til
den opgave, der skal løses, de borgere, der har brug for hjælp og de
mennesker, der løser den. 

Ferie:
I august 2020 gik vi over til begrebet samtidighedsferie. Det har
stor betydning for vores kollegaer, der starter på arbejdsmarkedet.
Hvor man førhen måtte melde sig ledig i ferier, fordi man manglede
opsparing til ferie, kan man nu få sin løn i alle ferier. I den
forbindelse har vi også lavet en lokal ferieaftale omkring
afholdelsen af ferier. Den betyder, at ferien teknisk set for ansatte
lærere i Fredericia kommune afvikles i uge 42, uge 7 samt de tre
sidste hele sammenhængende uger i juli. Alle får deres løn i
ferierne, og man skal ikke tænke på, hvor meget opsparet ferie man
har eller ikke har. Man skal dog være opmærksom på ferie i
forbindelse med, at man forlader en stilling. Det kan derfor være en
god ide at kontakte TR eller kredsen i disse situationer.

 Vi er altid klar til dine spørgsmål på 112@dlf.org eller på tlf.
75910900.

SOSU-skolerne og staten:
SOSU-skolerne har i mange år været under lov 409 på den mest
rene måde. Der er ikke indgået nogle lokale aftaler, og det har
betydet vanskelige og udfordrende arbejdsvilkår for vores
medlemmer. I slutningen af 2020 kom så en aftale for SOSU-
skolerne, som skal til endelig afstemning som en del af OK21. En ny
aftale for området har været tiltrængt. Det vil give de tillidsvalgte
en højere grad af inddragelse, og det vil give medlemmerne bedre
muligheder for at påvirke deres arbejde og vilkårene for dette.
Gennem den seneste tid har vi oplevet en ledelse, som har været
mere samarbejdende. Et samarbejde, der med denne aftale skal
udbygges og udvikles til gavn for medlemmernes arbejdsvilkår.

Mens vi kommunalt og regionalt har oplevet lokale aftaler, der har
været med til at forbedre de vilkår eller mangel på samme, som lov
409 indeholdt, så har SOSU-skolerne til fulde udnyttet både det
fleksible i lov 409 for arbejdsgiver og det knap så fleksible for
medarbejderen. Det har betydet nogle rigtig ringe vilkår for de af
vores medlemmer, der arbejder her. Med den nye aftale starter en
forhåbentlig ny tid for disse medlemmer. Arbejdet er bestemt ikke
færdigt med aftalen, men den danner et grundlag for, at vi i
fremtiden sammen med de lokale tillidsvalgte kan skabe nogle
bedre og mere attraktive vilkår på SOSU-skolerne. Vi ser med
optimisme ind i fremtiden for disse skoler.
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Lån og Spar 
Lån og Spar Bank er jeres bank. Forstået på den måde, at DLF ejer
en del af banken sammen med en del andre fagforeninger. Det
betyder også, at man som medlem af DLF vil kunne opnå fordele,
man ikke altid oplever andre steder. 3% rente på din lønkontos
første 50.000 kr. er en af de fordele, som banken tilbyder jer
medlemmer. Vi afholder ofte i løbet af året nogle arrangementer i
samarbejde med banken. Men i denne tid har vi valgt at udskyde
dette. Vi vil dog i fremtiden, når vi kan mødes igen, afholde et
arrangement med titlen ”Råd til livet”, som fokuserer på bankens
produkter i forhold til de livssituationer, der opstår, og også på
mulighederne omkring pension. Man er altid velkommen til at
kontakte Lene Bennetsen på tlf. 76 30 46 15 eller på mail lb@lsb.dk
og høre nærmere om banken og dine muligheder. 

mailto:112@dlf.org
mailto:lb@lsb.dk
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Regnskabet:
Der var budgetteret med et overskud på
400 kr., men vi ender med et overskud på
14.650 kr. Overskuddet fremkommer efter
at vi har hensat 7000 kr til kopimaskine
samt overført 140.000 kr til medlems-
fonden, sådan at de i år ubrugte midler på
medlemsaktiviteter senere kan tilgå med-
lemmerne, når aktiviteter kan afholdes igen.
Samtidig har vi haft en ekstraudgift på
44.000 kr til IT indkøb for at få udskiftet
flere af de gamle pc’er på kredsens kontor
samt et kurstab på 1700 kr. Det gode
regnskabsresultat skyldes i høj grad ned-
lukningen i marts der påvirkede muligheden
for afholdelse af åbent kursus, en fysisk
generalforsamling ligesom mange andre
møder overgik til virtuel form i stedet.
Kredsen har herefter en egenkapital på 519
tkr. Et mere detaljeret regnskab og
yderligere kommentarer kan ses på kred-
sens hjemmeside.

Forslag til budget 2021

Budget:
Ligesom det påvirkede regnskabet uventet i
2020, så er der fortsat et stort usikkerheds-
moment når det kommer til situationen med
corona i Danmark og muligheden for at
afholde møder og arrangementer med fysisk
tilstedeværelse. Kredsen har dog valgt at
lave et budget, hvor vi afsætter penge til
fysiske mødeaktiviteter og åbent kursus
m.m., da vi naturligvis ønsker at afholde
disse, hvis det er muligt. Budgettet tager
derfor dels udgangspunkt i regnskabet fra
2020, samt i regnskabet fra 2019, der giver
et mere retvisende billede af et ordinært
regnskabsår for kredsen. Samtidig foreslår
kredsstyrelsen at kontingentet i 2021
forbliver uændret i forhold til 2020, da vi
havde et pænt resultat i 2020 og det må
forventes at corona situationen også vil
sætte sit præg på dette år. Alt i alt
budgetterer vi med et underskud på 7100 kr.

Særlig Fond:
Eneste indtægt i Særlig Fond er
værdistigningen på kapitalen. I år har der
været en kursgevinst på ca. 158.000 kr, som
efter udgifterne til administration er trukket
fra, har givet et overskud på 109.000 kr.
Særlig fonds egenkapital er herefter på 2.487
tkr. Regnskabet for Særlig Fond
(strejkekassen) kan ses på kredsens
hjemmeside.
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Medlemsarrangementer i en covid-19 tid
Kredsen afprøvede i december virtuel ginsmagning. Her havde over
40 medlemmer valgt at bruge en fredag eftermiddag på et kort
oplæg fra formanden om A20 og hyggeligt samvær med kolleger,
familie eller venner. Det var en positiv oplevelse under nogle helt
andre rammer, end vi normalt samles under. Man kunne inden
smagningen hente 4 små gin og 4 tonic hos Vinoble, der stod for
afviklingen af selve arrangementet. 

Vi vil rigtig gerne i Fredericia Lærerkreds skabe og udvikle
arrangementer for vores medlemmer, som har et fagligt indhold,
men som i høj grad også binder os sammen kollegialt på tværs af
alle områder. Virtuelle arrangementer giver os nogle alternativer til
at give alle vores medlemmer bedre muligheder for at deltage.
Fredericia Lærerkreds dækker arbejdspladser i Odense, Middelfart,
Svendborg, Kolding, Vejle og Horsens. Har I medlemmer nogle gode
ideer og ønsker til medlemsarrangementer, så vil vi rigtig gerne høre
fra jer. Det kan være virtuelle oplæg, arrangementer og
begivenheder - alt, hvad der kan afvikles sikkert og inden for
restriktionerne. 
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Fjern og nødundervisning:
I foråret blev Google Meet og Teams noget, alle arbejdede med og
kendte til. Hverdagen blev digital uden nogen retningslinjer eller
instruktion i, hvordan denne nye arbejdsform skulle bruges. Men
alle medlemmerne i Fredericia Lærerkreds tog udfordringen op og
gjorde det bedste, de kunne. Vi oplevede en enorm kreativitet.
Undervisningsideer og indhold opstod i nye former og under nye
rammer. Et tydeligt eksempel på hvordan undervisning udvikler sig,
når lærere får frie muligheder for at udfolde sig. På samme tid
oplevede vi også de begrænsninger, der er i denne
undervisningsform: Elever der havde det svært med sociale
afstand, relationerne til eleverne er sværere at vedholde og
udbygge desuden er der faglige og rammemæssige udfordringer.
Men det er med en grundlæggende stolthed, at vi som kreds ser
tilbage på den indsats, som medlemmerne i denne tid har udvist.
En enorm fleksibilitet, omstilling og ikke mindst tålmodighed. Ingen
kan længere være i tvivl om værdien af lærernes arbejde. 

Der er ingen tvivl om, at fjern- og nødundervisningen sætter og har
sat sine spor. I kredsen er vi optaget af at forfølge disse spor i
denne ”nye” undervisningsform. Der er fordele i denne form, som
kan tænkes ind på den rigtige måde i, hvordan vi etablerer og laver
undervisning. Men der er også begrænsningerne, som
grundlæggende er større end fordelene. Vi mener, at undervisning
bedst finder sted mellem mennesker, der er fysisk sammen. På
samme tid skal vi også se på de muligheder, der opstår i sådanne
situationer og ikke afskrive de positive elementer, der er og kan
bruges fremadrettet. 

Budget 2021
Grundlæggende var der tale om en økonomisk tilførsel til skolerne på
budgettet for året 2021. De 25 millioner, man politisk meldte ud i
forhold til driften, var nok mest en politisk vinkel for de kommunale,
nationale og tidligere tilførte midler. Men overordnet set er der
stadig tale om flere penge til området. Det er vi grundlæggende
tilfredse med. Anlægsbudgettet derimod er en lidt anden sag.
Udmeldingen var et trecifret millionbeløb til områdets bygninger de
kommende år, men stort set ikke noget i året 2021. Skolesvinget
færdiggøres, men det var allerede budgetteret tidligere. Ellers er der
ikke tale om nogle anlægsmæssige investeringer i 2021. Det er vi på
ingen måde tilfredse med. Der er uacceptable rammer på
Havepladsvej, Højmosen trænger gevaldigt, pladsproblemer på
Frederiksodde og generelt nedslidte rammer rundt om på skolerne.
Det er ikke en værdig ramme at drive skoler i. Udsigten til fremtidens
investeringer på området er det eneste positive holdepunkt i dette. 

Vi arbejder stærkt på, at fremtidens investeringer bliver realiseret.
Vores medlemmer har brug for ordentlige rammer at drive skole i.
Det giver i sidste ende en god undervisning. At have ambitioner, om
at folkeskolen er det naturlige førstevalg, stiller krav til både drift-
og anlægsbudgetter. Vi har en forventning om, at man politisk
træffer de beslutninger og tager det ansvar, der skal til for at drive
og have nogle gode rammer for skolerne i Fredericia. 

Det psykiske arbejdsmiljø 2020:
Med afsæt i 2019, som var udråbt til arbejdsmiljø år, er en milepæl
i forhold til det psykiske arbejdsmiljø nået. Den 1. november trådte
den nye bekendtgørelse i kraft, hvor det fysiske og det psykiske
arbejdsmiljø ligestilles. Det er resultatet af et målrettet og
langvarigt politisk arbejde. 

Arbejdsmiljøet og det faglige arbejde hænger uløseligt sammen og
er altid i fokus i Fredericia Lærerkreds. Vi lægger vægt på, at de
arbejdsmiljømæssige konsekvenser altid er med i vores
overvejelser, når vi træffer beslutninger. 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. 
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Generalforsamling 2020:
I år var der valg til kredsstyrelsen på generalforsamlingen i Fredericia
Lærerkreds. Denne blev også afviklet anderledes, end vi plejer, da
den foregik virtuelt med mødesteder på de enkelte skoler og
arbejdspladser. Trods en anderledes måde at afvikle denne på gik
det efter omstændighederne godt. Teknikken virkede, og en ny
kredsstyrelse blev valgt. Formand og næstformand blev genvalgt. To
mangeårige kredsmedlemmer havde valgt ikke at genopstille til
kredsstyrelsen. Carsten Jørgensen fra Bygaden, der gennem mange
år bestred posten som kasserer, og Lone Kleemann fra
Havepladsvej, valgte i 2020 at indstille ikke blot kredskarrieren, men
hele deres lærergerning. En kæmpe tak for deres store indsats, der
også blev bemærket på generalforsamlingen. Mette Wichmann, Line
Illum, Katrine Damkier og Marianne Herlufsen blev valgt ind i
kredsstyrelsen.

Det var en meget anderledes generalforsamling. Vi savnede
medlemmernes gode humør, debatten der plejer at være ved
bordene, den fælles spisning og det sociale samvær. I Fredericia
Lærerkreds har generalforsamlingerne stor betydning. Vi
værdsætter dem og ser frem til dem. Efter 2020 generalforsamlingen
var det tydeligt hvilke mangler, der er i netop denne form af
afvikling. Vi glæder os til en generalforsamling væk fra skærmen og
med en samlet medlemsflok. 

Corona:
Er lærere omstillingsparate, eller holder de fast i forældede
tænkninger og rutiner? Det sidste må nu af alle kunne besvares med
et rungende og klart NEJ. Lærerne har i en verdensomspændende
pandemi vist, at de fra dag til dag kan omstille, tilpasse, justere hele
deres arbejdsdag, hele deres pædagogiske tænkning og hele deres
opgaveløsning til nye omskiftelige og ikke altid logiske krav til deres
arbejde. Megaflot indsats. Der er grund til at ranke ryggen på
professionens vegne.

Fredericia Lærerkreds har fra nedlukningen og indtil skrivende stund
til stadighed taget dialogen, gået ind i drøftelserne både politisk og
administrativt for at give vores medlemmer de bedst mulige
arbejdsvilkår under skiftende coronarestriktioner. Vi har presset på
for at sikre alle vore medlemmer så trygt et arbejdsmiljø som muligt
under en pandemi, også selvom vejledningerne indimellem har været
præget af manglende sammenhæng og logik. Fredericia Lærerkreds
vil fortsætte arbejdet i resten af pandemien på alle områder for at
give vores medlemmer trygge og gode arbejdsvilkår.

Løntjek2020
Vi har i efteråret 2020 sammen med de andre faglige organisationer
kørt løntjek. Få medlemmer har valgt at benytte sig af dette. Husk,
at du altid er velkommen til at få set din lønseddel efter. Et løntjek
kan indimellem betyde, at vi opdager fejl og mangler. Derudover
bliver mange medlemmer mere opmærksomme på deres løn,
fritvalgstillæg, pensionsprocent, tillæg, erfaringsdato osv. Har du
også brug for at vide mere om dette, eller vil du blot have et tjek af
din løn, så skal du bare sende din lønseddel til 112@dlf.org eller
ringe til os på tlf. 75 91 09 00, så ordner vi resten.

Service

Det er vigtigt for os at medlemmerne i Fredericias Lærerkreds
oplever et højt niveau af service. Vi har åben telefontid i næsten 35
timer om ugen. Her er vi klar til at tage imod alle henvendelser. Så
har du spørgsmål om løn, arbejdsvilkår, barsel, ferie og hvad der
ellers måtte trænge sig på i lærerarbejdet. Hvis ikke vi sidder klar
ved telefon kan du altid skrive til os på 112@dlf.org, så vil vi hurtigst
muligt kontakte dig. Fredericia Lærerkreds er ikke noget uden
medlemmerne, derfor arbejder vi hårdt på at give jer den bedst
mulige service. 

mailto:112@dlf.org


Bagsiden fra hovedstyrelsesmedlemmet

Ved valget til Hovedstyrelsen i november 2019 blev jeg valgt bl.a. takket være rigtig mange stemmer fra medlemmerne i Fredericia. Endnu en
gang tak for støtten. Hovedstyrelsesarbejdet betyder et frikøb fra formandsposten i Fredericia Lærerkreds på 3/5 arbejdstid. Det betyder, at
Fredericia Lærerkreds har haft mulighed for at frikøbe næstformand Christian Ellekrog og Line Illum i mere arbejdstid, så Fredericia Lærerkreds
fortsat kan yde den service, som medlemmerne med rette forventer. Vi fik hurtigt etableret et godt samarbejde, og den nye dynamik i
samarbejdet giver på daglig basis gode resultater. 

Hovedstyrelsesarbejdet består af hovedstyrelsesmøder, udvalgsmøder og møder i arbejdsgrupper af forskellig art. Jeg sidder i udvalget for
arbejdsmiljø og organisation og er med i arbejdsgruppen for de mindre medlemsgrupper, derudover er jeg kontaktperson til
børnehaveklasseforeningen. Jeg har som hovedstyrelsesmedlem tæt kontakt fra og til mit bagland, som er Esbjerg Lærerforening, Varde
Lærerkreds og Fredericia Lærerkreds, derudover servicerer jeg også Vejle Lærerkreds. Det betyder, at inden beslutninger tages i Hovedstyrelsen,
har jeg drøftet disse med baglandet, særligt når der er spørgsmål af stor betydning for DLF til debat og beslutning. Eksempler på dette har i den
forgangne periode været arbejdstidsforhandlinger, corona-problematikker, overenskomst 2021 og DLFs arbejde med at blive ”Gearet til
Fremtiden”. Hovedstyrelsen er altså på denne måde med til at sikre sammenhængskraften i foreningen. Jeg bringer emner, holdninger og
spørgsmål ind i hovedforeningen, og jeg viderebringer beslutninger og baggrund herfor ud til kredsene. Hovedstyrelsesmedlemmer deltager
også i uddannelsen af TR og AMR i foreningens regi.

Et par personlige refleksioner i forbindelse med arbejdet i hovedstyrelsen er, at man bliver udfordret på alle sine argumenter i debatterne, men
også at jeg kan bidrage med viden, erfaringer og holdninger til at kvalificere arbejdet til gavn for DLFs medlemmer. Som altid så er god
forberedelse en forudsætning for et godt resultat. Jeg får som hovedstyrelsesmedlem udvidet min horisont og indsigt i forhold til
fagforeningsarbejdet, og dette bringer jeg selvfølgelig med ind i kredsstyrelsesarbejdet i Fredericia. Grundlæggende håber jeg, at arbejdet for
medlemmerne både lokalt i Fredericia og på landsplan for DLF giver en positiv synergieffekt begge steder, men det må medlemmerne jo vurdere.

Har du spørgsmål, holdninger eller undren over DLFs handlinger eller mangel på samme, så tøv ikke med at henvende dig direkte til mig eller
gennem din TR. Skriv eller ring gerne.

Per Breckling 75 91 09 00/29 62 26 52 eller mail 112@dlf.org eller pebr@dlf.org
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