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Kære medlemmer     september 2022 

Sommerferien er efterhånden langt væk, der er kun sporadiske sommerstrejf tilbage her mod 

septembers slutning. Jeg håber dog, at alle har haft en god og givende sommerferie, selvom 

datatilsynets beslutning om at forbyde Cromebook i Helsingør kortvarigt sendte os tilbage til 

arbejdslivet i juli måned. 

September er også måneden, hvor det kommunale budget er på dagsordenen, og i år er det et 

sparebudget i Fredericia kommune. Direktionen har fremlagt tre kataloger, et basisbudget, et 

udvidelseskatalog og et finansieringskatalog, det er bestemt ikke behagelig læsning. Fredericia 

kommune har med baggrund i servicerammen ikke lov til at budgettere med samme udgiftsniveau 

som i indeværende år. Der skal, hvis vi skal lande i 0, spares mindst 22 millioner kroner. 

Finansieringskataloget, der burde hedde et sparekatalog, kommer med spareforslag på 67 millioner 

kroner, herunder besparelsesforslag på områder, hvor vore medlemmer arbejder. Fredericia 

Lærerkreds er i dialog med forvaltningen og politikerne omkring kataloget og dets eventuelle 

udmøntning. Ligeledes er der et loft over anlægsmidlerne, som Fredericia kommune må bruge. Det 

betyder, at den i sidste budget vedtagne plan for helt nødvendig renovering af nogle af skolerne, 

tilsyneladende ikke kan lade sig gøre. Alt dette selvom Fredericia kommune har en kassebeholdning 

på over 450 millioner kroner! Jeg kunne ønske at vi kunne være lidt rebelske og overskride 

rammerne, det er jo nødvendigt. 

I meget kort form er der forslag til besparelser på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, 

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, Pædagogisk Konsulent Team PKT, 

mængdereguleringen af skolerne, lejrskoler, traineeansatte, og ikke mindst på det tidligere 

besluttede generelle løft på mellemtrinnet. Disse besparelsesforslag vil i forskellig grad også kunne 

medføre stillingsnedlæggelser. Der er ikke tvivl om, at kommunens serviceniveau vil blive markant 

lavere, og vore medlemmers mulighed for at kunne lykkedes med deres opgave vil blive voldsomt 

forringet. Dette har vi kommunikeret tydeligt til politikerne, der jo skal vurdere de forskellige 

forslag for, at finde de besparelser til budgettet i 2023, som de beslutter er nødvendige.  

Vedlagt er Fredericia Lærerkreds´ høringssvar til budgetforslagene, og vi indgår i en løbende dialog 

med politikerne omkring konsekvenserne af eventuelle besparelser på vores medlemmers områder. 

Fredericia Lærerkreds har stadigvæk et håb om, at politikkerne ikke vil spare på de områder, hvor 

vore medlemmer arbejder, det er jo netop jer -medlemmer af Fredericia Lærerkreds, der arbejder 

med Fredericias børn og unge, altså med Fredericias fremtid! 

Budgetforhandlingerne er på sit højeste i næste weekend, og efterfølgende vil der skulle findes et 

forlig, som endeligt vedtages på byrådsmødet den 10. oktober. I vil blive orienteret nærmere 

omkring dette enten fra Fredericia Lærerkreds og/eller direkte via TR 

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, så skriv eller ring gerne til os på kredsen.  

 

P.S. Fredericia Lærerkreds afholder padeltennisturnering torsdag d. 22.9 mellem kl.16 og 19 på 

banerne ved Monjasa Park, kig forbi og hils på kollegaerne i kamp med formandskabet.       

Fredericia Lærerkreds inviterer til åbent kursus på Gl. Avernæs den 4. og 5. november. Tag en 

kollega eller to under armen og få viden, inspiration og fællesskab, invitation er på vej. 

Med venlig hilsen Per Breckling 
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