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Kære medlemmer 4.4.2019

En stor tak til alle de medlemmer, der valgte at bruge sidste fredag til generalforsamlingen i
Fredericia Lærerkreds, tilsyneladende er foråret kommet sammen med generalforsamlingen.
Vedlagt dette Nyt fra Kredsen er min mundtlige beretning, en vedtægtsændring(der siger, at man
skal melde sit kandidatur 10 dage før generalforsamlingen ved opstilling til kredsstyrelsen) en
resolution (der opfordrer Kirstinebjergskolen og Fredericia kommune til at ansætte ledere med de
rette uddannelsesmæssige kvalifikationer, dvs. en læreruddannelse) I kredsen er vi rigtig glade for
de mange gode indspark generalforsamlingen er kommet med i forhold til at sikre Fredericia
Lærerkreds` drift og udvikling i fremtiden, og så takker vi for overbærenhed i forhold til
serviceniveauet ved bespisningen.

OK 18 indeholdt flere lønforbedringer på både det statslige, regionale og kommunale område. Disse
lønforbedringer er ikke blevet udbetalt til forudlønnede, og bagudlønnede vil sikkert også opleve
ikke at få disse lønforbedringer ved næste lønudbetaling. Moderniseringsstyrelsen og
organisationerne er ikke færdige med at skrive alle overenskomstens bilag mv., derfor anbefaler
Moderniseringsstyrelsen arbejdsgiverne ikke at udbetale overenskomstens lønforbedringer på
nuværende tidspunkt, de vil blive efterbetalt senere.

På Folkeskolen.dk findes en masse faglige netværk. Jeg har tidligere omtalt tysknetværket, hvor
gode kollegaer fra blandt andet Fjordbakkeskolen jævnligt deler deres ideer og tanker om
tyskundervisningens muligheder og udvikling. Der findes faglige netværk for alle fag, og som noget
nyt oprettes der nu løbende netværk for vore mange små medlemsgrupper, f.eks. UU vejledere og
senere bla. børnehaveklasseledere. https://www.folkeskolen.dk/

Lærernes a-kasse(tidligere DLF-A) har fået nyt navn og ny hjemmeside. Hvis du er eller bliver
ledig, hvis du er eller vil gå på efterløn, og hvis du søger nyt job, så er det Lærernes a-kasse. Et
medlemskab er altid en god sikkerhed. https://laka.dk/

Lån og Spar bank er delvist ejet af DLF, og banken har derfor ikke behov for at tjene penge til
aktionærerne, til gengæld har de et særligt godt tilbud i forhold til private kunder. Få 5 % i rente på
de første 50.000 kr. på din lønkonto. Lån og Spar støtter også helt kontant Fredericia Lærerkreds
generalforsamling, det er vi glade for. Lån og Spar arrangerer sammen med os et pensionsmøde den
6. maj. Kom og hør hvilke muligheder du har udover tjenestemandspensioner og Lærernes Pension.
Indbydelse udsendes snarest. https://www.lsb.dk/lsb/

Lærernes pension har en hjemmeside med information om din overenskomstaftalte
pensionsordning, her er der også mulighed for at oprette en tillægspension. Log ind og se dine egne
pensionsforhold. https://lppension.dk/

Jeg vil lige gøre opmærksom på ”frit valg” tillægget på din lønseddel. Du kan en gang om året
ændre dette tillæg fra, at være et tillæg du får udbetalt, til et tillæg som indbetales på din pension.
Giv meddelelse til lederen inden 1.10 betyder ændring næste kalenderår.

Til slut, vil jeg ønske god fornøjelse med læsningen af dokumenterne, skulle du have spørgsmål
eller kommentarer er de meget velkommen. Jeg minder om næste fredagscafe den 24.maj, åbent
kursus den 1. og 2. november og endelig generalforsamlingen den 27.marts 2020.

Med venlig hilsen

Per Breckling


