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Kære medlemmer 

Skolestart 
Efter en i særdeleshed tiltrængt og velfortjent sommerferie er skoleåret nu næsten 2 måneder henne. Der 
er store forskelle på, hvordan denne periode er forløbet afhængig af hvilken arbejdsplads/skole/matrikel 
man arbejder på. En fællesnævner er dog, at vore arbejdsforhold ændrer sig med en hast, som gør det er 
en ”udfordring” at følge udviklingen. Udviklingen er desværre også præget af forringede muligheder for at 
kunne levere den høje kvalitet af arbejde, som er vores kendetegn. Frustrationer over at vores 
arbejdsgivere ikke sikrer rimelige og fornuftige arbejdsforhold har nogle steder været meget store. 
Fredericia Lærerkreds har sagt og vil fortsat sætte fokus, både internt og eksternt om nødvendigt, på de 
problematikker, som vores medlemmer kæmper med til daglig. Det være sig lokaleproblematikker i den nye 
skolestruktur eller den manglende inklusions efter- og videreuddannelse, eller det at der skal undervises i 
klasser med op til 36 elever i ly af et frikommuneforsøg. Støt din TR i arbejdet på skolen med din opbakning 
i hendes/hans arbejde for at sikre rimelige arbejdsforhold for alle.  
 
Skolestruktur 
For mange lærere ansat i Fredericia kommune er det skolestrukturændringerne og dens følger, der i 
øjeblikket fylder det hele. Vi vil som lærere altid levere en velforberedt, aktuel og inspirerende 
undervisning til alle vore elever. Når forholdene ganske enkelt ikke giver mulighed for dette, bliver vi 
frustrerede over det utilfredsstillende i situationen. I særlig grad hvis det ikke er i vores magt at handle for 
at løse problemerne. Det oplever Fredericia Lærerkreds i tilbagemeldinger fra TR, i henvendelser fra 
medlemmer, i henvendelser fra forældre og desværre også fra medlemmer, der ikke kan klare at arbejde 
videre og derfor må sygemeldes eller vælger et andet erhverv/en anden arbejdsgiver. 
Fredericia Lærerkreds opfordrer derfor medlemmerne til at handle på frustrationerne, flyt problemet 
derhen hvor problemet skal løses. Problemer med kopimaskinen, lokaler, manglende 
undervisningsmaterialer og IT problemer - giv dem til ledelsen. Problemer i forhold til inklusionen, både 
elever, der kommer fra specialtilbud, og elever, der tidligere ville have fået et specialtilbud, og eleverne, 
der skal inkludere - brug skolens ressourcecenter, kommunens AKT/inklusionsenhed og kommunens 
specialpædagogiske konsulent. Brug skolens vejledning på området! I forbindelse med større 
organisationsændringer skal der udarbejdes en APV. Gå aktivt ind i arbejdet og tag tiden til at udfylde en 
APV. APV er netop medarbejdernes mulighed for at gøre sikkerhedsgruppen opmærksom på arbejdsplads 
relaterede problematikker. Også din AMR skal have opbakning til det vigtige arbejde hun/han udfører. 
 
Åbent kursus 
Fredericia Lærerkreds er glade for og stolte over at 172 medlemmer vil bruge en fredag og lørdag på deres 
fagforening i forbindelse med Åbent kursus, mange tak. Desværre er der ikke fysisk plads til alle på 
kursusstedet. Jeg håber på forståelse for at vi må skuffe nogle. Dem vil der være plads til næste år. 
 
Kongres 2013 
Danmarks Lærerforening har på den netop afsluttede kongres besluttet en ny strategi for foreningens 
arbejde i den nye virkelighed som Folketingets vedtagelse af Lov 409 betyder. Loven regulerer vores 
fremtidige arbejdsforhold og DLF vil selvfølgelig med den i hånden arbejde for at sikre vore medlemmer så 
gode løn- og arbejdsforhold som muligt. Det er ingen hemmelighed at vi arbejder med en strategi med to 
indgange: vil arbejdsgiverne være med til en kollektiv forståelse omkring vores arbejdsforhold, så er vi klar 
til at drøfte det, også til at tage et ansvar. Alternativet er at sikre medlemmerne bedst muligt ved hjælp af 
lovens bogstaver. Fredericia Lærerkreds vil i alle tilfælde informere alle omkring de nye forhold, der gør sig 
gældende. Vi ses til medlemsmøder i november/december 2013. 
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Kommunens budget 2014 
Fredericia kommune er i øjeblikket midt i en budgetproces, og som der nærmest er tradition for involverer 
det besparelsesforslag i massevis. Over 70 millioner foreslås sparet på driften i 2014 og 2015. Det er med 
baggrund i mange tidligere sparerunder meget voldsomt. Skoleområdet rammes tredobbelt, vi er netop nu 
ved at effektuere de 10 millioner, der blev sparet på skolestrukturen. Der ligger besparelsesforslag på 
tildeling til engelske lærere, tildelingen til 2-sprogede, specialundervisningen, 10´ende m.fl. og oveni købet 
er folkeskolereformen helt åbenlyst underfinansieret i Fredericia. Fredericia Lærerkreds og alle MED udvalg 
har i høringssvarene gjort opmærksom på dette. De politiske ændringsforslag er netop indkommet og 
tilsyneladende ender det ikke helt så galt som frygtet, men galt nok! Fredericia Lærerkreds fortsætter med 
at informere politikerne omkring konsekvenserne af deres beslutninger eller mangel på samme. I den 
forbindelse er det vigtigt at huske, at Byrådet vedtog skolestrukturændringerne samtidig med et løfte om 
ikke at spare på skolen over de næste fire år. Vi forventer at de holder løftet! Det gælder også de 
opsparede lockoutmidler(lærernes manglende løn i konflikten). Skal de blive på skoleområdet eller? Også 
her vil vi holde politikerne op på deres løfter. Jeg vil opfordre til, at alle medlemmer, hvis muligt, drøfter 
dette med lokale politikere. 
 
Folkeskolereform 
Fredericia Lærerkreds ser i forbindelse med budget 2014, L 409 og folkeskolereformen med forundring på 
at Fredericia kommune ikke har afsat budgetmidler til lærerarbejdspladser. Kommunerne omkring os vil 
afsætte eller har afsat betydelige budgetmidler til dette forhold. TR og AMR modtager i øjeblikket et 
omfattende inspirationsmateriale omkring netop lærerarbejdspladser og mødefaciliteter på skolerne. DLF 
og Fredericia Lærerkreds vil på netop dette område lægge en stor indsats fremover, for at kunne sikre de 
forhold, der gør, at vore medlemmer har rimelige forhold til at udføre arbejdet under.  
Folkeskolereformen ligger også lidt ude i fremtiden og på det kommunale plan arbejdes der med et forløb, 
som skal give inspiration til politikerne, inden de vedtager rammerne for reformens indførelse i Fredericia. 
Jeg vil gerne opfordre til aktiv deltagelse i denne proces, det er vigtigt at lærernes stemme omkring 
sikringen af kvalitativ god undervisning fortsat høres overalt. Kvalitetsundervisning kræver fortsat gode løn- 
og arbejdsforhold, det vil Fredericia Lærerkreds fortsat kæmpe for. 
 

Mvh 
                                                                                     Per Breckling 


