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Kære medlemmer     11. juni 2019 

Fredericia Lærerkreds afviklede ekstraordinær generalforsamling i torsdags, årsagen til dette var 

valget af næstformand pr. 1.8.2019. Kredsstyrelsesmedlem Christian Ellekrog 

(Frederiksoddeskolen) blev valgt som ny næstformand, som en konsekvens af dette tiltræder 

kredsstyrelsesmedlem Line Illum (Ullerupbækskolen) som delegeret til DLFs kongres, og Anders 

Ousen (Kirstinebjergskolen) indtræder i kredsstyrelsen også pr. 1.8.2019. 

Fredericia Lærerkreds nyvalgte næstformand har skrevet følgende: 

Kære alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds tak for valget af næstformandsposten i Fredericia 

Lærerkreds, og en kæmpe tak til alle dem, der mødte op til den ekstraordinære generalforsamling.  

 

For en god ordens skyld vil jeg lige skrive lidt om mig selv og hvorfor jeg valgte at stille op som 

næstformand i Fredericia Lærerkreds. Mit navn er Christian Ellekrog jeg er 37 år gammel og jeg 

arbejder til daglig på Frederiksodde skole afdeling B. Det har jeg gjort i lidt mere end 12 år (før 

det hed Frederiksodde var jeg på Alléskolen). De 12 år har haft en stor betydning for min 

opstilling. Fra at være meget lidt engageret i de fagpolitiske problematikker, til at være overbevist 

om at netop disse politikker har en afgørende betydning, for hver enkelt lærers mulighed for at yde 

det bedste i deres daglige arbejde. Derfor vil jeg også rigtig gerne stille mine evner og min 

arbejdsindsats til rådighed for, at alle medlemmer af lærerkredsen opnår de bedst mulige vilkår for 

deres arbejde. For år tilbage skrev jeg en kronik om at lærerens egen dømmekraft og 

professionalisme var under angreb fra central side, og at vi skulle have mod til at sætte dette i 

fokus, hvis vi ville have den bedst mulige folkeskole, og det tror jeg stærkt på. Det betyder ikke, at vi 

kan gøre som vi vil som lærere, men det har en helt klar betydning for hvordan vi inddrages, og for 

hvordan vi bidrager i forhold til skolen og de tiltag, der er for skolen. Noget jeg vil sætte højt i mit 

arbejde fremover.  

Jeg synes, vi har en velfungerende lærerkreds i Fredericia, som jeg glæder mig til at lægge mere 

arbejde i, og at kunne være med til at sikre alle jer de bedste vilkår også fremadrettet. Tak for 

valget og for tilliden. God sommer til alle.  

 

Med venlig hilsen, Christian Ellekrog 

 

I disse valgtider er der flere vigtige valg, vores pensionskasse Lærernes Pension afholder i disse 

dage valg til de to medlemsfora, som er medbestemmende i forhold til investeringsstrategier i 

Lærernes Pension. Jeg anbefaler selvfølgelig at stemme ved valget, jeg anbefaler også at stemme på 

Lars Larsen fra Esbjerg, Lars er næstformand i Esbjerg Lærerforening, og jeg kender ham som et 

seriøst, velforberedt kredsstyrelsesmedlem med klare holdninger. Så hvis du er i tvivl så stem på 

Lars, det gør jeg. 

Link til Lars` valgprofil https://v8.valgservice.dk/lp_pension/districts/115/profiles/hwpxq3n7-lars-

overgaard-larsen 

 

Med venlig hilsen 

Per Breckling 
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