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Kære medlemmer 
 
 
Et nyt år er startet, og jeg håber i alle kom godt ind i det. 2014 bliver året, hvor vi kommer til at se og 

opleve konsekvenserne af de voldsomme begivenheder, som optog os alle i 2013. Set på afstand har min 

virkelighedsopfattelse ikke ændret sig. KL’s lockout - der som konsekvens har, at der ikke er en 

arbejdstidsaftale - skabte muligheden for lærernes finansiering af regeringens nye folkeskolereform, vi skal 

undervise mere! I DLF og Fredericia Lærerkreds har vi vist, at vi står sammen og kæmper for det, der giver 

de bedste arbejdsforhold og dermed også de bedste resultater for vore elever. Det er essentielt at vi 

fortsætter med at stå sammen, også i den nye virkelighed. 

Arbejdstid i Fredericia skolevæsen 

 I dette forår går vi ind i den fase, hvor planlægningen og afklaringerne af de nye forhold kommer til at fylde 

vores hverdag, udover det daglige arbejde med eleverne. I Fredericia har vi erfaringerne fra 

skolestrukturændringerne og planlægningen af disse at trække på. De ligger frisk i erindringen. Lad os nu 

inddrage disse erfaringer. Vi har i Fredericia Lærerkreds været til klubmøder på alle byens skoler, og det var 

helt tydeligt, at en stor gruppe lærere var klar til at arbejde med fast tilstedeværelsestid fremover, men at 

en ligeså stor gruppe kunne se så mange fordele i en lokal aftale, der også gav en del fleksibilitet i 

særdeleshed i forhold til den individuelle forberedelse.  

Fredericia Lærerkreds har arbejdet ud fra den tese, at på trods af at KL og DLF ikke kunne blive enige i det 

landspolitiske, så var der håb for, at forvaltningen, det nye byråd og lærerkredsen kunne blive enige om en 

lokal aftale. Vi er jo begge parter så tæt på medlemmernes/medarbejdernes hverdag, at vi ikke kan undgå 

at se realiteterne i øjnene. Vi gjorde derfor indsigelse, da det gamle byråd ville træffe beslutningerne 

udenom lærerkredsen, og beslutningen i december blev udsat. Vi indgik derfor i en dialog henover julen 

med forvaltning og det nye byråd omkring den politiske beslutning mht. Notat om implementering af den 

nye folkeskolereform i Fredericia. Dette notat indeholder bl.a. beskrivelse af vilkår for lærernes arbejdstid 

fremover. Det er ikke lykkedes os at nå til en enighed, som inkluderer en aftale omkring tilrettelæggelsen af 

lærernes arbejdstid. Tilsyneladende spiller KL en rolle også i de lokale forhandlinger. Dette er utrolig 

frustrerende og skuffende, da netop en aftale kunne være den konkrete beslutning, der viste, at lærerne 

blev inddraget på en anderkende måde, som igen kunne skabe grundlaget for et tillidsfuldt samarbejde. 

Derfor er der ikke mulighed for, at Fredericia Lærerkreds kan bakke op om notatet. Notatet indeholder dog 

også positive vinkler. Der skal bl.a. udarbejdes et forståelsespapir mellem kreds og kommune. Her vil vi 

fortsat arbejde for medlemmernes interesser. 

Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for kollektive aftaler for vore medlemmer i de situationer, hvor det 

gavner medlemmernes arbejdsforhold. Vi vil til stadighed insistere på at kunne bidrage til en bedre 

opgaveløsning på skolerne i Fredericia, og vi vil gøre det på alle niveauer.  Vi vil i et endnu tættere 

samarbejde med TR/AMR arbejde for, at den konkrete udøvelse af arbejdstidsreglerne vil ske på en måde, 

der er til gavn for både lærernes arbejdsmiljø og dermed for skolens opgaveløsning.  
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Arbejdstid på SOSU skolen og i Region Syddanmark 

Medlemmer af Fredericia Lærerkreds underviser jo også på andre arbejdspladser, og der skal man også 

forholde sig til, at de gamle arbejdstidsaftaler vil forsvinde. På SOSU skolerne er der på landsplan et 

samarbejde, ikke kun med TR fra DLF men også med TR fra andre organisationer, hvor organisationerne 

forsøger at klæde TR bedst muligt på til forhandlinger/drøftelser på de enkelte skoler. Fredericia 

Lærerkreds bakker ligeledes dette samarbejde aktivt op i forhold til vores TR på den lokale skole.  

På den del af CKV(Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi), som har medlemmer ansat med 

undervisningsopgaver, arbejdes der også med en ny virkelighed i forhold til arbejdets tilrettelæggelse. Det 

er dog glædeligt, at kunne konstatere, at det konstruktive samarbejde og den fælles gode opgaveløsning på 

institutionen er bærende for en positiv og inddragende proces. 

Fredericia Lærerkreds 

Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at holde tæt kontakt til TR for mere uddybende informationer om 

de konkrete forhold på egen arbejdsplads. Bak op om TR’s initiativer og vis at fælleskabet er stærkt. I den 

forbindelse skal jeg minde om generalforsamlingen for Fredericia Lærerkreds fredag den 21. marts kl. 16.00 

i Fredericia Idrætscenter. 

 

Mvh 

Per Breckling 

Fredericia Lærerkreds 


