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KOMMUNALVALG
Kommunalvalget i Fredericia bød på en omfordeling af mandaterne i byrådet. Fra at have et flertal blot ved

socialdemokratiske stemmer fordelte det sig sådan denne gang, at det krævede en bredere konstituering for at

beholde borgmesterposten. Fredericia har dog gennem de seneste år haft tradition for en bred konstituering med

involvering af alle partier, og denne del fortsatte. Steen Wrist kunne sætte sig på borgmesterposten i den

kommende 4-årige periode. Men valget bød også på udskiftning i de forskellige politiske udvalg, nye ansigter er

kommet til, og vante navne er stadig at finde. Vi glæder os til at samarbejde med de forskellige udvalg, hvor vore

medlemmer af kredsen har deres daglige arbejde. 

En del af debatten op til valget bød på en debat om lærernes arbejdstid i folkeskolerne. Man ville finde ekstra

ressourcer ved at hæve undervisningstiden for lærerne. Grundlæggende en tanke om at presse mere arbejde ud

af en faggruppe, hvor opgaverne bestemt ikke mangler. En debat om arbejdstid er ikke et politisk anliggende i

denne sammenhæng. Vi forhandler med arbejdsgiver, og det er dem vi sammen med skal finde en løsning for

arbejdstiden. Man kan politisk beslutte, at arbejdsgiver skal se på en ny aftale, men man kan ikke på forhånd

bestemme eksempelvis undervisningstimetallet og dermed en finansieringsmulighed på skoleområdet, dette er

et anliggende i forhandlingslokalet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Der er ikke nogen tvivl om, at kommunalvalget kan have afgørende betydninger for Fredericia Lærerkreds. En
del af vores arbejde er at navigere i den politiske virkelighed, samarbejde og finde de bedste løsninger hele
vejen rundt i samarbejde med det politiske niveau. KV21 har helt klart skabt en anden virkelighed end den, der
var tidligere, og vi går ind i dette arbejde for sikre medlemmerne i kredsen de bedst mulige forudsætninger for
at kunne løse deres daglige arbejde bredt i den kommunale virkelighed. 

KONGRES 2021
Efter sidste års amputerede kongres var det rart at kunne holde en næsten almindelig kongres med vores nye

formand, Gordon Ørskov Madsen. Han havde indført flere nye tiltag. Dagen før kongressen var vi inviteret til

Udviklingsforum – Danmarks Lærerforening i bevægelse. Her var der lagt op til at debattere 9 forskellige temaer i

mere uformelle rammer. Der blev diskuteret alt fra lærermangel til pædagogisk debatkultur og grøn omstilling. Et

spændende tiltag med gode udviklingsmuligheder.

På selve kongressen var de nye tiltag bl.a. en ny bordopstilling! Gruppeborde i stedet for række - meningerne om

det var mindst lige så forskellige som i en klasse.

På det mere seriøse plan var der lagt op til, at debatterne skulle udspringe fra formandens beretning. Det lykkedes

til fulde! Emnerne i beretningen fyldte kongressen i 2 hele dage.

Specielt debatten om inklusion fyldte meget. Formanden lagde i sin beretning op til, at DLF skal udarbejde "vores

egen version af en inklusions-tjekliste", som skal kunne bruges på både skoler og i kommunerne. Samtidig skal det

sikres, at lærere med erfaringer og synspunkter kan blive inddraget i arbejdet.

Andre emner, der fyldte på kongressen, var fx en interessant beskrivelse af frihedsforsøg i Holbæk og Esbjerg

kommune, og et forslag fra Hovedstyrelsen om at tilføje et afsnit om digitalisering i principprogrammet. Forslaget

blev dog forkastet af de kongresdelegerede.  Alt i alt en kongres med meget stor debatlyst.

Se meget mere om kongressen på www.dlf.org
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CORONA
Corona har endnu engang sat sit præg på det sidste år. Onlineundervisningen fortsatte i foråret 2021 for de ældste

elever og deres lærere. Det havde store konsekvenser for mange. En del elever havde svært ved at motivere sig, så

deres udbytte blev begrænset. Andre elever nød at være hjemme og havde svært ved at finde sig til rette socialt,

da de endelig måtte komme i skole igen. Endnu en gang ydede Fredericia Lærerkreds’ medlemmer en kæmpe

indsats for at få det til at fungere. For nogle lærere var det en lettelse at undervise hjemmefra. Hverdagen hang

bedre sammen, og man slap for angsten for at blive syg, men langt de fleste var glade, da alle elever endelig den

6. maj var helt tilbage på skolen. Det var stadig en hverdag præget af tests, afspritning og afstand mellem

klasserne, men det begyndte at ligne en hverdag. 

Eksamen blev afviklet på lempelige vilkår. Færre eksamener, mindre pensum og valg mellem årskarakterer og

prøvekarakterer.

I løbet af sensommeren troede vi, at vaccinerne skulle sørge for, at det næsten kunne blive en normal skoledag,

men corona snød os endnu en gang, da omikron gjorde sit indtog i løbet af november og december. Derfor måtte

eleverne og vi hjem foran skærmene igen. Det blev for en kort bemærkning, da vi allerede var tilbage på skolerne

den 6/1. Mange ønskede dog, at vi igen kunne få lov til at indføre onlineundervisning, da smittetallet eksploderede

på skolerne. Bare i januar måned blev ¼ af alle lærere i Danmark ramt af corona, så vi i skrivende stund er oppe på,

at 42,5% er blevet smittet. Så for mange er det en usikker tid, hvor det er svært at passe på sig selv og undgå

smitte.

Den seneste genåbning har presset skolerne endnu mere. Det kan være svært at få hverdagen til at hænge
sammen med mange syge lærere. Vi har som personalegruppe stået allerforrest i forhold til smitte.
Forhåbentlig er det sidste år, hvor corona fylder så meget i vores liv, så vi kan vinke farvel til restriktioner og ikke
længere udsættes for risikoen for sygdom på arbejde. 
Fremadrettet kan vi forhåbentlig nøjes med at se onlineundervisning som en af lærerens mange
pædagogisk/didaktiske metoder. Det må dog aldrig blive en erstatning for undervisning i fællesskaber. 

I skrivende stund er der endnu ingen klar udmelding i forhold til sommerens afgangsprøver. Vi mener,

at man bør afvikle prøverne som sidste år med tilpasset pensum, så der tages hensyn til den

undervisning, elever har fået og ikke fået. Desuden skal eleverne have mulighed for at vælge mellem

prøvekarakteren og årskarakteren. Den nuværende afgangsårgang har været påvirket af corona i

hele deres tid i overbygningen. 

TRAINEES
Efter at vi for små 7 år siden indgik den første aftale om trainees, så bliver de første trainees nu færdige til sommer.

Et stort tillykke til dem! At vi nu har flere års erfaring med samarbejdet ude på skolerne, har det seneste år givet

anledning til at evaluere på den oprindelige aftale. I evalueringen kom TR gruppen med relevante erfaringer fra de

enkelte matrikler, hvilket blandt andet viste nogle tvivlsspørgsmål og forskellige tilgange. Fredericia Kommune har

samtidig indkaldt udvalgte trainees til en vidensdeling omkring de udfordringer, de oplevede, og vi var med for at

høre, hvordan trainees oplevede deres hverdag. Det er kun naturligt med lokale forskelle, men det gav alligevel

anledning til, at vi i kredsen har lavet et udspil til en ny traineeaftale, som også lægger op til en tydeliggørelse af,

hvilke roller og opgaver trainee, lærer, skole og uddannelsesinstitution har. Dette arbejde fortsætter vi ind i næste

år.
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IMPLEMENTERINGS-
AFTALE
A20 og aftalen omkring arbejdstid på det kommunale område var

grundlæggende et skridt mod aftalte arbejdsforhold. Lokalt satte vi os

sammen med forvaltningen og kiggede på, hvordan A20, så skulle

fungere i en lokal sammenhæng. Processen blev lang - alt for lang,

men forhåbentlig også med et resultat, vi kan bruge, og som giver

mening. Vi har været en enorm aktiv del af processen og har med den

lokale implementeringsaftale forsøgt at afklare så meget som muligt

på kreds-kommune niveau. Med det formål at TR og den lokale

ledelse kunne bruge kræfterne andre steder. Vi er overordnet godt

tilfredse med den start implementeringsaftalen har fået. Den har fra

vores perspektiv skabt nogle rammer i og omkring skolen, som peger i

en bedre retning end tidligere. Opgaveoversigterne er

grundlæggende mere overskuelige og kan nu reelt bruges til en

dialog med ledelsen. De sætter en ramme omkring den samlede

arbejdsopgave, og udstikker i forhold til tidligere en mere tydelig

ramme. Økonomien er i år meldt ud til skolerne flere måneder før,

end vi har oplevet de seneste år. Det muliggør en langt bedre

planlægning og med mindre usikkerhed end tidligere. Nu kommer

tiden for skoleplanerne, som vi håber på sigt udvikler sig til et godt

værktøj på de enkelte skoler, og som danner udgangspunkt for en

debat omkring ressourcerne og fordelingen af disse på alle skolerne. 

Når man indgår aftaler og sætter sig i forhandlingsrummet, så vil man

altid skulle være klar til at indgå kompromisser i større eller mindre

grad. Eller tage stilling til, om kompromiserne bliver så store, at en

aftale ikke længere er mulig. Vi har igennem forhandlingerne oplevet

en positiv og anerkendende tilgang til at lave en aftale, som i sidste

ende var bedst for skolen, eleverne og de ansatte. Vi vil selvfølgelig

løbende følge op på de uhensigtsmæssigheder, der måtte opstå, når

aftalen lever sit virkelige liv. I første omgang ser vi en positiv udvikling

til gavn for ledelsen, TR og de ansattes muligheder for bedre at kunne

lykkes med opgaverne.
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REGIONEN
Når man skal stille skarpt på arbejdsmiljø og forhold for de regionsansatte, er der især to ord, der ofte har en

altoverskyggende betydning: udbud og udlicitering. Især vores konsulent-ansatte på både Odense og Fredericia

afdelingen har ofte dette som et grundlæggende bagtæppe for deres arbejde. Det kan være en utrolig

frustrerende og usikker underliggende omstændighed, der præger deres opgaveløsning. Vi har nogle dygtige og

meget specialiserede mennesker, der arbejder indenfor dette område. Der er ofte tale om meget komplekse

opgaver og hjælp til mennesker, der grundet sygdom eller handicap har brug for støtte og undervisning.

Udbudsrunder på støtte og hjælp til mennesker i udsatte positioner, giver ikke altid den bedste kvalitet, når

økonomi i den grad bliver afgørende for hvem og hvilken udstrækning, dette skal tilbydes. De ansatte ved derfor

ikke med sikkerhed, om deres arbejde og opgaveløsning udliciteres eller hjemtages af kommuner. 

Udbud og udlicitering er et grundvilkår (som vi ønskede ikke var), som kræver en helt særlig opmærksomhed fra
ledelse og for os i, hvordan man kan støtte medlemmerne bedst muligt. Vores medlemmer er i den grad
specialiserede og uddannede til at kunne hjælpe og støtte mennesker, der er i meget udsatte positioner. Det er
grundlæggende vigtigt, at der bliver sat større fokus på kvalitet i udbud og udlicitering. Det skal ikke primært
være de økonomiske incitamenter, der ligger til grund for disse beslutninger. Det skal i den grad vurderes i
sammenhæng med den kvalitet, faglighed og ekspertviden, som vores medlemmer besidder på dette område.
Vi går ind i arbejdet sammen med de ansatte og deres ledelse for at få sat fokus på dette, så vi sikrer de bedst
mulige og overskuelige forhold for de ansatte.

SOSU-SKOLERNE OG A21
Med indførelsen af A20 på det kommunale og regionale område manglede staten stadig en aftalt

arbejdstidsaftale. Det tog lidt ekstra tid at få tilpasset aftalen til den statslige virkelighed. Men faktum er, at A21 er

en kendsgerning for vores SOSU-skoler. Med A21 kigger vi ind i en fremtid på SOSU-området, som i den grad

bygger på mere inddragelse og samarbejde. Ledelsesmæssigt har dette også været fokus gennem de seneste par

år, og A21 kan forhåbentlig i den forbindelse udbygge og vedligeholde det arbejde, der allerede er sat i gang. Fra

vores side er der også store forhåbninger om, at A21 og opgaveoversigten i særdeleshed kan være med til at skabe

et langt bedre overblik og sammenhæng i opgaverne for de ansatte på SOSU-området. Udover A21 har året også

givet resultater i en længe ventet lokallønsudmøntning, en udmøntning som vores TR’ere i den grad har lagt blod,

sved og tårer i. Der er blevet skabt et helt nyt og anderledes grundlag for forhandlingen af lokallønsmidler. Et

grundlag, der gerne skulle have en mere solidarisk og bred tilgang til de ansatte og udmøntningen af de lokale

lønmidler. Men vi har lokalt og centralt i DLF stadig et stort fokus på SOSU-området. Man har fra den centrale

forening valgt at give de tillidsvalgte en udvidet efter- og videreuddannelse i forhandling. En mulighed der gerne

skulle klæde de tillidsvalgte bedst muligt på, når de i den kommende tid skal fortsætte med at forberede

arbejdsvilkår på SOSU-området. 

Lokalt støtter vi op omkring SOSU-området, så godt vi kan. Det er en høj prioritet, at medlemmerne på dette
område både bliver set og hørt. Vi dækker ikke kun folkeskolerne og de kommunalt ansatte på vores
overenskomst. Det skal vi som kreds og forening konstant og vedholdende holde fast i. Vi skal fortsætte med at
understøtte og levere resultater, der peger frem mod en bedre fremtid indenfor dette område. 
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DRIFTS
REGNSKAB
2021

REGNSKAB
Der var budgetteret med et beskedent

underskud på 7100 kr., men vi endte med et

overskud på 91.202 kr. Overskuddet skal for 2.

år i streg ses i lyset af coronasituationen,

herunder særligt et aflyst TR112 kursus, samt

lavere udgifter til transport og fortæring.

Herudover har vi i år fået en ny

sagsbehandler og trods en prioritering af

merudgift i en overleveringsperiode, så har

dette medført en samlet besparelse på

45.000 i år. To mindre engangsudgifter har

omvendt sænket overskuddet en anelse: en

merudgift på 8.000 kr. til reception for vores

afgående sagsbehandler samt en merudgift

på vores IT indkøb med ca. 15.000 kr., hvor vi

ligesom sidste år har investeret i en tiltrængt

udskiftning af kredsens IT udstyr. Kredsen har

herefter en egenkapital på 625.000 kr. Et

mere detaljeret regnskab og yderligere

kommentarer kan ses på kredsens

hjemmeside.

SÆRLIG FOND
Eneste indtægt i Særlig Fond er

værdistigningen på kapitalen. I år har der

været en kursgevinst på ca. 179.000 kr, som

efter udgifterne til administration er trukket

fra har givet et overskud på ca. 143.000 kr.

Særlig fonds egenkapital er herefter på

2.635.000 kr. Regnskabet for Særlig Fond

(strejkekassen) kan ses på kredsens

hjemmeside. 
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FORSLAG
BUDGET
2022

BUDGET 2022
I indeværende år planlægger vi atter med at

kunne afholde samtlige

medlemsarrangementer ovenpå et par år

præget af en hverdag med corona og

restriktioner. De væsentligste ændringer i

budgettet i år er vedr. lønnen til vores

sagsbehandler, hvor vi budgetterer med

147.000 kr. mindre end i 2021, bl.a. fordi vores

nye sagsbehandler er ansat i en mindre

stillingsgrad. Vi har til gengæld budgetteret

med en mindre stigning i frikøbet af

kredsstyrelsesmedlemmerne efter, at vi i en

årrække flere gange har sænket dette. I de

seneste år har vi ikke helt nået vores

budgetterede indtægt i forhold til

kontingenter pga. stadig flere medlemmer,

der ikke skal betale fuldt kontingent, så

derfor har vi i år budgetteret med en lidt

lavere og mere retvisende indtægt. Samtidig

foreslår kredsstyrelsen, at kontingentet i 2022

forbliver uændret i forhold til 2021. Alt i alt

budgetterer vi med et beskedent overskud

på 8000 kr.



MEDLEMSARRANGEMENTER

Selvom Covid-19 ikke helt vil slippe taget i os, så lykkedes det på trods at gennemføre et par af vores

medlemsarrangementer med fysisk fremmøde. Traditionen tro fik vi afholdt vores åbent kursus. Et åbent kursus

med fuldt booket Gl. Avernæs. Der kunne ikke klemmes en deltager mere ind. I vores øjne blev det et utrolig

vellykket døgn med fokus på udfordringer på skoleområdet, som blev vendt i dialog med de opstillede politikere

til KV21. Til hyggeligt samvær over mad, quiz og oplæg omkring den gode tone på arbejdspladsen. Mange tak for

den store opbakning til det åbne kursus, opbakningen til vores forening styrker foreningens argumentation i

forhold til alle samarbejdspartnere.

2021 bød også på et år med en måske kommende tradition, for første gang i kredsens historie afholdt vi et padel-

arrangement. 16 medlemmer havde valgt at byde ind på udfordringen om at slå formanden og næstformanden.

Vi skal ikke dvæle for meget ved resultaterne, men kan dog konstatere, at formandskabet stadig er ubesejret.

Sådan skulle det helst ikke være i fremtiden, så vi gentager udfordringen i 2022 og kommer med en invitation til

dette forhåbentlig traditionsrige arrangement i fremtiden. 

Medlemsarrangementer er vigtige for os. Det giver os mulighed for at mødes med medlemmerne på en mere
uformel måde, at få input og indsigt leveret begge veje og på den måde gøre vores arbejdsindsats bedre. Vi vil
som kreds arbejde videre med netop denne del i fremtiden for at se, hvordan vi kan udbygge og udvikle disse
arrangementer i fremtiden. Vi vil forsøge at tilbyde nye former for medlemsarrangementer, at tilpasse os jeres
ønsker og grundlæggende give jer mulighed for at deltage i et mere bredt udvalg af arrangementer for alle
medlemmer af kredsen. 

NY DIREKTØR FOR BØRN UNGE OG
KULTUR
Man kan vel næsten sige, at dette afsnit i den skriftlige beretning er en tradition. Vi håber dog, at lige netop dette

punkt udgår af den skriftlige beretning i nogle år frem. Vi har gennem de sidste 2 år budt velkommen til 2 nye

øverste ledere på vores område. Først i skikkelse af Peter Michael, dernæst i skikkelse af den nuværende

kommunaldirektør Camilla Nowak, og nu kan vi byde velkommen til Mette Heidemann. Mette kommer med en

solid erfaring fra direktørniveau. Senest fra 2 sjællandske kommuner, men kender området godt fra sin tid i

Middelfart. Vi har igennem mange år søgt det gode samarbejde med forvaltning og direktionsniveau. Det er ikke

altid, vi er enige om retninger eller tiltag, men en grundlæggende respekt for hinanden er fundamentet i et

samarbejde. Vi ser på området med forskellige perspektiver, om man er arbejdstager eller giver. Det er netop disse

forskelle i perspektiver, der så gerne skulle give de bedste løsninger i den sidste ende. Vores fornemmelse er, at

den nye direktør netop taler ind i dette billede. Vi har brug for, at vi som overordnet område begynder at finde

vores ben at stå på, at vi arbejder i en tydelig retning, og at vores medlemmer bredt i kommunen ikke skal

gennem flere omorganiseringer, omplaceringer, reorganiseringer, og hvad der ellers har været normen indenfor

vores område de sidste år. På alle arbejdspladser vil der være et behov for ro og stabilitet efter perioder med

gentagne forandringer. Det er nødvendigt for, at alle kan levere den bedst mulige opgaveløsning.
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ARBEJDSMILJØ
Det psykiske arbejdsmiljø sættes mere og mere i fokus, efter at bekendtgørelsen

om psykisk arbejdsmiljø fra 2019 er kommet. Det psykiske arbejdsmiljø ligestilles

med det fysiske, og der må derfor være øgede muligheder for at flere lærere

oplever bedre arbejdsforhold. Arbejdstilsynet kom i slutningen af 2021 med en

vejledning til bekendtgørelsen, hvor der bl.a. anerkendes de store følelsesmæssige

krav, der stilles til os i arbejdet ude på skolerne. Med implementeringsaftalen i

Fredericia blev det ligeledes mere synligt, hvad lærernes og børnehave-

klasseledernes arbejde består af, hvilket har medført øget fokus på balancen

mellem opgaver og tid. Dertil kommer, at AMR på den enkelte skole fra i år også

har fået lidt mere tid til deres opgave, som mange oplevede krævede langt mere

tid, end det afsatte. 

Fredericia Lærerkreds ser det som en styrke, at vi nu i samarbejdssporets ånd
fremadrettet kan samarbejde med lederne om at skabe et godt psykisk
arbejdsmiljø ud fra en bekendtgørelse og vejledning fra Arbejdstilsynet.
Fredericia Lærerkreds lægger vægt på, at de arbejdsmiljømæssige
konsekvenser altid er i fokus og 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. Vi vil intensivere vores fokus på,
at ledelserne aktivt skal arbejde med en arbejdsmiljømæssig vinkel sammen
med AMR, TR og kredsen.
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ARBEJDSSKADER
Når ulykken sker, og uheldet rammer en, er det vigtigt, at AMR og kredsen

involveres. Skaden skal anmeldes, og det er bedst for vore medlemmer, at vi er en

del af det. Send en kopi af din kvittering for arbejdsskaden, vi vurderer, om vi skal

sende din anmeldelse videre til DLF centralt. Der indhentes en fuldmagt, så DLF

har adgang til de papirer, der måtte være nødvendige. Vi ønsker at sikre

medlemmerne og en evt. erstatning bedst muligt. AMR, kredsen og DLF skal

derfor altid involveres i sager vedrørende arbejdsskader. DLF har ekspertisen på

området i forhold til de statslige myndigheder på området.

 Er du i tvivl så kontakt kredsen på 112@dlf.org eller på tlf. 75910900.

mailto:112@dlf.org


UNGEENHED OG KUI
Vores medlemmer på UU går en spændende, men også uvis periode i møde. Den kommunale unge indsats (KUI)

skal styrkes i Fredericia kommune gennem etableringen af en ungeenhed. Man vil derfor i løbet af foråret kort- og

klarlægge om organiseringen af indsatsen skal fortsætte under den eksisterende organisation, eller om man skal

lave en særskilt særlig enhed sammensat bredt på tværs af de involverede fagområder. Vores medlemmer på UU

har i den grad stået for en stor del af den indsats, der indtil nu er leveret ind i KUI. Det er derfor centralt, at man

finder en model, hvor man kan samarbejde bredt på tværs af en række fagområder, og hvor alle er med til at

trække læsset i denne indsats. 

Det er centralt for Fredericia Lærerkreds, at medarbejderne er stærkt involveret i denne proces. Vi kan i denne

sammenhæng kun rose forvaltningen for at lave en meget gennemsigtig og langstrakt proces, hvor man vil høre

alle parter og involverede. Langstrakte processer kan desværre også have den ulempe at skabe en unødig lang

usikkerhed for medarbejderne. Vi vil dog som kreds gerne tale for metoden, når processen som i dette tilfælde

giver mulighed for input fra medarbejderne i den grad, som den gør. På den måde kan man i hvert fald være

sikker på, at mange vinkler og perspektiver er taget i betragtning, når den endelige løsning bliver præsenteret. Det

giver et langt bedre afsæt for en god opgaveløsning fremadrettet end en hurtig afklaret proces, som

medarbejderne kan have svært ved at koble sig på. Vi arbejder fra kredsen sammen med de involverede for, at

den fremtidige ungeenhed kan løse deres opgaver så meningsfuldt som muligt til gavn for de unge og med gode

vilkår for de ansatte.

SAGSBEHANDLER OG SAGSBEHANDLING
Da Inger Ørskov meddelte, at hun fra august 2021 ville gå på pension, søgte kredsen efter en ny sagsbehandler, og

første august startede Marianne Herlufsen i denne funktion.

Marianne har arbejdet mere end 20 år som lærer i Fredericia Kommune på hhv. Taulov Skole og Frederiksodde

Skole. Hun har et bredt kendskab til skolesystemet i Fredericia og har også i en årrække fungeret som TR. 

Det er centralt for sagsbehandlingen, at du som medlem føler dig mødt i det du kommer med. Vi skal

kommunikere forhold som har betydning for dit ansættelsesforhold klart og tydeligt, så du kan forholde dig til

det. Vi laver hvert år en undersøgelse blandt de medlemmer, der har fået foretaget sagsbehandling. Det gør vi for

løbende at kunne tilpasse os oplevelser og forventninger, så vi kan levere en god kvalitet for alle og den enkelte. 

Med ansættelsen af Marianne har vi justeret lidt i sagsbehandlingen. Vi arbejder med en mere teambaseret

tilgang. Her har Marianne som sagsbehandler ofte den forankrende rolle, men hvor Christian og Line også løser

opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Med denne ændring ønsker vi en sagsbehandling, hvor viden er

forankret bredt, og hvor vi kan bruge alles kompetencer ind i den bedste opgaveløsning for medlemmerne. 

Vi hjælper medlemmerne bredt med deres problematikker og løser opgaver indenfor barsel, arbejdstid, løn,

sygefravær, afsked, stress, ansættelser, pension mv. Så tøv ikke med at tage fat i os, vi er der for din skyld. 

Du kan altid ringe på 75 91 09 00 eller skrive til os på 112@dlf.org 
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RENOVERING, BYGNINGSMASSE OG
PLADSPROBLEMER
I slutningen af 2020 blev en beslutning om en ny skole til Kirstinebjergskolen skudt til hjørne, da kommunen

fastlagde et budget over de kommende 5 år på 340 mio. kr. til renovering af skolernes bygningsmasse og

læringsmiljøer.

Efter indstilling fra forvaltningen blev planerne om den nye skole endeligt droppet i efteråret 2021, og samtidig

blev det meldt ud, at de afsatte 340 mio. ikke kunne nå at bruges inden 2025, som først tiltænkt, men at arbejdet

nu måtte forventes at strække sig til 2027. Forvaltningen gjorde det også klart, at hvis alle nødvendige

renoveringer skal ske, så mangler der 340 mio. kr. fra 2027, hvilket i så fald ville muliggøre at lave de sidste

renoveringer frem til 2032. 

Fredericia Lærerkreds mener slet ikke det er godt nok, at renoveringerne nu vil trække ud, men vi er dog
tilfredse med, at det er blevet præciseret, at der faktisk mangler det dobbelte beløb, hvis alle skoler i Fredericia
skal renoveres til et tidssvarende niveau. Politikerne var under valgkampen i 2021 meget positive ift. at afsætte
det resterende beløb på et senere tidspunkt - om hensigter så bliver til handling, følger vi fremadrettet.
Fredericia Lærerkreds har samtidig taget beslutningen vedr. en ny skole til efterretning, men vi er ærgerlige
over, at forvaltningens indstilling i højere grad sker på baggrund af Vej&Parks analyse samt en usikker
fremskrivning af børnetallene end på baggrund af pædagogiske og læringsmæssige hensyn. En gylden
mulighed for at skabe en moderne, udviklingsorienteret folkeskole indenfor voldene blev forpasset!

Frederiksodde skolen 

Pladsmanglen på Frederiksodde skolen har længe været kendt, og efter nytår blev forældre og personale

orienteret om, at forvaltningen arbejdede på en midlertidig løsning, hvor pavilloner på afd. Bøgeskov skulle

afhjælpe problemet i en årrække. Det førte naturligvis kritik med sig - bl.a. på grund af, at medarbejderne ikke var

blevet hørt i processen. I skrivende stund har man politisk valgt at udskyde en beslutning til senere på foråret i

marts og vil i mellemtiden se på op mod 15 forskellige modeller og inddrage de relevante parter i processen. 

Fredericia Lærerkreds mener, at det var en kritisabel måde debatten blev indledt, men vi er glade for, at der nu
er udsigt til en inddragende proces, hvor både vi i kredsen og de relevante medarbejdergrupper inddrages.
Fredericia Lærerkreds støtter fortsat den løsningsmodel, som vi også før har foreslået, hvor man inddrager “p-
pladsen” på modsatte side af ringvejen og bygger nye bygninger der, hvorved Frederiksodde skolen heller ikke
bliver nær så adskilt fra hinanden. I Fredericia Lærerkreds har vi som altid fokus på at give alle lærerne (på
Frederiksoddeskolen, Nr. Allé og Bøgeskovvej) de bedst mulige arbejdsvilkår for at kunne lykkedes med
undervisningsopgaven.Vi vil samtidigt arbejde for, at den analyse af og endelige beslutning omkring
Frederikoddeskolens fremtid bliver udarbejdet og besluttet så hurtigt som muligt.
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BAGSIDEN FRA
HOVEDSTYRELSESMEDLEMMET
Jeg vil her (den nye traditionen tro) bidrage med et par vinkler fra mit arbejde i Hovedstyrelse og ikke
mindst opgaver, der følger deraf…

Jeg er blevet valgt til bestyrelsen i Lærernes A-kasse. En opgave med mange aspekter og mange
muligheder for at påvirke den service, som hvert enkelt medlem af A-kassen bliver mødt med. I
bestyrelsen har vi før/under og efter Corona nedlukninger arbejdet med de nye muligheder, som den
digitale verden giver A-kassen, men så sandelig også medlemmerne. At arbejdsløse medlemmer
(ledigheden er for øvrigt den laveste siden 2014) skal møde fysisk op til alle samtaler, giver ikke altid den
bedste samtale. Møder på TEAMS kan i visse situationer være det helt rigtige for medlemmerne. Denne
form har været mulig i Corona tiden, og den bør også være en mulighed i fremtiden. Samtidig giver dette
nogle driftsmæssige fordele for A-kassen, som også kommer medlemmerne til gode via A-kasse
kontingentet. 

I bestyrelsen arbejder vi også politisk i samarbejde med de andre A-kasser og de tilhørende fagforeninger.
Vi har på det seneste desværre kæmpet forgæves for at forhindre, at der i finansloven blev vedtaget, at
dimittender skulle have en lavere dagpengesats end hidtil. Det lykkedes dog at forhindre, at den lavere
sats skulle være gældende fra dag 1 efter sidste eksamen, hvilket trods alt giver lidt bedre vilkår for
lærere, der bliver færdige i maj og juni. Mange starter job i august, dermed rammes de ikke af den nye
lave dimittendsats de første ledighedsmåneder.
Hvis du har indbetalt til efterløn, har du i første halvår af 2022 mulighed for at få udbetalt dine penge. Det
lyder jo godt, men hvad er konsekvenserne? Det er A-kassen, der administrerer efterlønsordningen, så tag
en kontakt til din A-kasse og bliv klogere. https://laka.dk/

I Hovedstyrelsesarbejdet har jeg i følgegruppen for de mindre medlemsgrupper arbejdet for, at de mindre
medlemsgrupper i DLF også skulle opleve en øget tilfredshed med deres fagforening med udgangspunkt
i deres behov. I forbindelse med arrangementer med de mindre medlemsgruppers TR i DLF regi er der
blevet spurgt ind til, og drøftet hvilke tiltag DLF kan gøre for, at grupperne føler et større tilhørsforhold til
DLF. Direkte vedkommende kommunikation, Folkeskolen.dk har blogs for de mindre medlemsgrupper og
ikke mindst så er inddragelse af TR både centralt og lokalt vigtige tiltag. Resultaterne er allerede begyndt
at vise sig bl. a. i den seneste totalundersøgelse, men arbejdet fortsætter.

I Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget har den store organisationsgradsundersøgelse og
totalundersøgelsen i forhold til medlemmernes tilfredshed med DLF, og deres arbejdsforhold givet
interessante resultater. Resultaterne skal være starten på handlinger, der kan være med til at sikre, at DLF
altid er opdateret og på omgangshøjde med medlemmerne. Organisationsgraden er forskellig fra kreds til
kreds, og hver enkelt kreds arbejder ud fra disse tal på at øge organisationsgraden. Skulle der være et
ikke-medlem på din arbejdsplads, så giv vedkommende en opfordring til at være med i fællesskabet. Det
fællesskab der arbejder for at sikre løn og arbejdsvilkår for alle. 

Har du spørgsmål eller emner, du gerne vil drøfte med mig som Hovedstyrelsesmedlem, er du meget
velkommen på tlf 29622652 eller pebr@dlf.org

https://laka.dk/

