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Vi er i de lysere tider og går ikke mindst imod en sommer, hvor vi igen kan komme
ud blandt andre mennesker. Jeg oplever, at nu hvor Coronaen forhåbentlig slipper sit
tag i os alle, at vi i endnu større grad end tidligere værdsætter de sociale fællesskaber,
vi indgår med familie og venner. Samtidig er det en fornøjelse og stor glæde igen at
kunne deltage i hele samfundets sociale liv. Sommeren må blive god i år. Samtidig
har vi forhåbentlig set den sidste ændring i vores arbejdsvilkår inden sommerferien.
Vi har demonstreret en ufattelig stor fleksibilitet og omstillingsparathed i over et år,
men nu er der helt naturligt en stor omstillingstræthed og en lyst til at komme tilbage
til en kendt hverdag. I Corona-perioden har vi alle reageret forskelligt i forhold til
hver vores situation og velbefindende, dette gør vi også nu, hvor næsten alle er
tilbage på arbejdspladsen. Jeg vil opfordre til igen at respektere andres holdninger og
handlinger, vi er forskellige, men vi er også sammen i et arbejdsfællesskab. Styrk det
så godt du kan, og anerkend dem der kæmper for det. Vi har brug for hinanden også
på arbejdspladsen.
Fællesskab er jo også vores fællesskab på arbejdspladsen og ikke mindst vores fælles
fagforening. Vi skal til stadighed minde os selv og hinanden om, at fællesskabet
bygger på tidligere kollegaers kamp for rimelige løn og arbejdsvilkår, dette skal vi
tage vare på og fortsætte. Det gør vi i Fredericia Lærerkreds sammen med jer og med
DLF. Vi har på både det statslige, regionale og kommunale område forhandlet en
arbejdstidsaftale A20 på plads, på det kommunale område også med en
implementeringsaftale. Vi skal nu få sat aftalerne i gang og på plads, og din TR er i
dialog med ledelsen omkring dette, bak op om TR i denne tid, de arbejder for
fællesskabet og de bedst mulige arbejdsvilkår. Det første år i forhold til nye aftaler er
altid udfordrende så deltag i dialogen med TR, ledelse og også gerne med os i forhold
til problematikker i den nye aftale. Lad os sammen med ledelsen få det bedste ud af
A20 til gavn for lærerne, eleverne og folkeskolen som et hele.
På landsplan har forligskredsen omkring folkeskolereformen landet en politisk aftale
gældende for næste skoleår. Aftalen gør det muligt for kommunerne/skolerne at
undlade at udarbejde kvalitetsrapporter, elevplaner og at fjerne al understøttende
undervisning. Skolerne skal dog fastholde den understøttende undervisnings
personaleressource, der kan altså ikke spares med denne udmelding, tværtimod skal
ressourcerne bruges på at hjælpe elever og klasser i en post Corona tid.
Forligskredsen har også lidt ekstra penge til dette formål, det er dog næsten
symbolsk. Bekendtgørelsen lader vente på sig, og det gør en politisk beslutning i
Fredericia også. Vi presser på for at kunne give eleverne de bedste muligheder i det
kommende skoleår. Der er ikke tvivl om at dette er et godt skridt i en god retning for
folkeskolen, vi går med.
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Nyt fra Kredsen
Internt i Fredericia Lærerkreds er der også nyheder. Vores konsulent Inger Ørskov
har besluttet sig til at gå på pension den 1.9.2021. Kredsstyrelsen vil senere invitere
til en velfortjent reception for Inger den 20.august. Kredsstyrelsen er med denne
baggrund glade for at kunne fortælle at vi har ansat Marianne Herlufsen som ny
sagsbehandler i Fredericia Lærerkreds. Marianne er mangeårig TR på
Frederiksoddeskole afd. A og kredsstyrelsesmedlem. Tag godt imod hende. Vi ser
frem til samarbejdet, og vi håber at alle medlemmer vil kunne bruge Mariannes
kompetencer med samme gode resultater, som I har brugt Inger Ørskovs. Ligeledes
håber vi at alle vores samarbejdspartnere vil tage godt imod Marianne. Vi ser frem til
et fortsat frugtbart samarbejde.
Til kalenderplanlægningen er her vigtige datoer
Arrangement med afsæt i Lærernes Idrætsforenings midler:
Padeltennis den 6.9.21 – Team op med en kollega og få muligheden for at slå
formanden og næstformanden i den hurtigt voksende sportsgren. Indbydelse sendes i
august.
Åbent kursus den 5. og 6. nov. 2021
Generalforsamling den 18. marts 2022
Mvh
Per Breckling
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