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Kære medlemmer 

Efter en så lang lockoutperiode har dagligdagen meldt sig igen, selvom vi alle nu har en anden 
kontekst med os ind i dagligdagen. Frustration og modløshed kan godt præge os efter denne 
arbejdskamp, og jeg vil opfordre alle til at bevare vores stærke fællesskab, skabt under lockouten, til 
at holde et ekstra øje med hinanden for at støtte op om vore kollegaer. Vi har en klar forventning til, 
at skolens ledelse fra Fredericia Byråd og igennem alle led vil tage godt vare på skolens ansatte i en 
periode som denne. Det gælder særligt, når skolestrukturen melder sig med al dens uvished og 
utryghed omkring dagligdagen til næste år. Lærerne/bh.kl.lederne må kunne stå på sikker grund for 
at kunne bidrage til, at alle elever vil føle sig trygge gennem strukturændringerne.  

Fredericia Lærerkreds har fået mange arbejdstidsspørgsmål efter lockouten. Arbejdsopgaver under 
lockouten er faldet væk. Nu gælder vores arbejdstidsaftale, og det betyder, at ekstraopgaver kan 
pålægges lærerne, som altid, men de skal selvfølgelig honoreres med arbejdstid. Det er for øvrigt 
tankevækkende at eleverne i afgangsklasserne i øjeblikket får omlagt deres undervisning i stor stil, 
således at de kan modtage undervisning der forbereder dem på bedst mulig vis til afgangsprøverne. 
Lærernes professionalisme og arbejdstidsaftale 08 gør det muligt! 

I Folketingets lovindgreb, det skal vel kaldes overgrebet, er der en mulighed for at kunne lave en 
lokalaftale på arbejdstidsområdet. Dette blev bekræftet under folketingets behandling af 
lovforslaget. Fredericia Lærerkreds vil lokalt have fokus på denne mulighed for at sikre en 
undervisning med kvalitet - også i fremtiden. Det gælder både på SOSU, på CKV og i folkeskolen. 
Det kan netop sikres ved hjælp af en lokalaftale. 

Kredsen har fået mange spørgsmål omkring konfliktstøtte og konfliktkontingent. Jeg vedlægger 
fredagens udmelding fra DLF. Yderlige spørgsmål eller problematikker, så er man velkommen til at 
kontakte kredsen. 

På Christiansborg har man, efter overgrebet på lærerne/ bh.kl.lederne, fortsat den politiske debat 
omkring en folkeskolereform. DLF og Fredericia Lærerkreds vil fortsat deltage aktivt i debatten 
omkring reformforslaget. Vi vil debattere med udgangspunkt i den pædagogiske forskning. Det vil 
betyde, at hvis et forslag bygger på evidens, så støtter vi det. Modsat må vi sige at har et forslag 
ingen evidens bag sig eller direkte imod sig, så kan vi ikke bakke det op. Det betyder jo helt enkelt, 
at vi ikke kan støtte en tvungen heldagsskole med aktivitetstimer. Jeg har endnu til gode at se den 
pædagogiske forskning, der giver belæg for at flere undervisningstimer, dårligere forberedt, 
udmønter sig i bedre resultater for vore elever. I forhold til eventuelle aktivitetstimer, så giver de 
kun mening, hvis de af læreren/ bh.kl.lederen kan knyttes til det faglige undervisningsforløb. 

I Fredericia har Børne- og Ungeudvalget haft ekstraordinært møde. Politikerne besluttede at de ikke 
forbrugte midler fra lockouten skal bruges på skoleområdet. Et fornuftigt og naturligt valg. Det er 
kredsens opfattelse, at midlerne skal bruges til den manglende undervisning, som eleverne ikke har 
fået i den forløbne lockout periode. Eleverne i folkeskolen i Fredericia skal vel have samme 
muligheder som eleverne i Kolding? Undervisningen vil i den periode, der kommer, lide under alle 
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skolestrukturændringerne så der er god brug for timerne. Eller vil politikerne prioritere andet frem 
for elevernes undervisning og dermed mindske elevernes udbytte af skolegangen?  

Fredericia Lærerkreds har modtaget et åbent brev fra Bente Ankersen, byrådsmedlem for 
Socialdemokraterne, det er vedlagt denne udsendelse. 
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Per Breckling 


