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Kære medlemmer 
 
Her på kanten af påskeferien er det tid til at samle lidt op og se fremad i resten af dette turbulente 
arbejdsår. Fredericia Lærerkreds har afholdt generalforsamling i marts måned sammen med rigtig 
mange medlemmer, tak for den flotte opbakning. Generalforsamlingen vedtog bl.a. en række 
resolutioner og en vedtagelse (De kan læses her på hjemmesiden under generalforsamling). 
Generalforsamlingsvedtagelsen er vores lokale forsøg på at sikre sammenholdet på alle 
arbejdspladser i det pres, vi alle hver især kommer ud for i forbindelse med de nye arbejdsvilkår, 
som gælder fra næste skoleår. Jeg vil gerne opfordre til, at alle læser vedtagelsen og giver den 
omtanke i den kommende tid. 

Foråret er også tiden for planlægningen af næste års arbejde. På vores regionale institutioner ser det 
desværre igen ud til at betyde personalereduktioner, først og fremmest fordi alle kommuner 
hjemtager opgaver i større og større stil. Konsekvenserne for de elever/brugere/borgere, der alt 
andet lige vil modtage et ringere tilbud, kan være ganske alvorlige. Den specialiserede kompetence, 
erfaring og viden, som de regionale børne- og vokseninstitutioner har oparbejdet gennem en lang 
årrække, går tabt i denne proces - til skade for enkeltpersoner men dermed også for samfundet. 
Fredericia Lærerkreds har desværre en del erfaring med personalereduktioner, og vi tilbyder 
selvfølgelig vores hjælp til medlemmerne. 

Fredericia Byråds Børne og Uddannelsesudvalg har på gårsdagens møde besluttet ikke at 
kompensere de lockoutede lærere for den manglende ferieoptjening. Vi har ellers foreslået en 
kompensation begrundet i det omfattende arbejde, som lærerne har lagt i skolestrukturen, men 
Børne og Uddannelsesudvalget afslår med begrundelse i formalia. Desværre et negativt signal til 
alle lockoutede lærere fra vore politikere. 

Borgmesteren og formandsskabet af Børne og Uddannelsesudvalget har påbegyndt en rundtur til 
alle skoler for at gå i dialog med lærerne. En uformel dialog hvor de gerne vil lytte og diskutere 
med os lærere. Et tiltag som vi ikke har været vandt til tidligere, så jeg vil kraftigt opfordre til at 
deltage i møderne og bruge lejligheden til, at vores politikere kommer tættere på den virkelighed 
der er på skolerne i Fredericia. De første møder er afviklet, og i en rigtig god uformel tone og med 
stor imødekommenhed.  

Planlægningen er også i gang på alle skoler i Fredericia kommune. Fra kredsens side følger vi 
implementeringen af forståelsespapiret tæt sammen med TR på alle skoler. Som lærer har man jo 
mulighed for at vælge fuld tilstedeværelsestid i næste skoleår eller aftale en fleksordning mht. ens 
mødetid og/eller aftale, at arbejdsopgaver kan tages med til det sted, hvor de løses mest 
hensigtsmæssigt f.eks. hjemme. Min anbefaling er, at fleksordningen både på mødetid og/eller på 
opgaveløsningen skal være af et sådant omfang, at det giver mening at give afkald på de rettigheder, 
som fuld tilstedeværelse giver en som lærer. Jeg tror vi alle sammen med spænding følger 
skoleledelsernes forslag til udmøntningen af forståelsespapiret. Min forhåbning er, at vi gerne skulle 
opleve, at det i virkeligheden er en fleksibel skole ledelsen vil give og have fra næste skoleår. 
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Jeg vil i den forbindelse minde om, at borgmesteren jo har udtalt, at ”lærerne skal ikke være på 

skolen fra 8 -16, det er et skræmmebillede”.  

Planlægningsperioden er også den tid af året, hvor det afgøres, hvor mange lærere og 
børnehaveklasselærere, der skal være i skolevæsenet til næste år. Vi kan håbe på, at de nye større 
skoler betyder, at der fremover bliver færre forflyttelser end tidligere, og samtidig kan vi 
forhåbentlig se tilbage på året 2013, som det eneste år hvor Fredericia kommune har afskediget 
lærere pga. arbejdsmangel.  

I dette nyhedsbrev har jeg kun nået en brøkdel af de nyheder, der havde fortjent omtale. Særligt i 
forhold til vore mindre medlemsgrupper kan jeg som formand godt sidde med lidt dårlig 
samvittighed. Jeg håber dog, at alle kan se sig selv i vores fortsatte arbejde for gode løn og 
arbejdsforhold for alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds. 

God påske til alle. 

 

Mvh 

Per Breckling 

 

ÆNDRING I FORHOLD TIL KONTINGENT OPKRÆVNING 

Kredsen har nu ændret til kvartalsopkrævning.  

Den opkrævning du modtager medio april dækker april, maj og juni 2014 

Fremover opkræves kontingent i følgende måneder: februar, maj, august og november. 

Pensionisterne opkræves februar og august. 


