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Kære medlemmer 

OK 15 resultat. 

Overenskomsten er nu blevet vedtaget af alle organer både hos arbejdsgiverne og på vores side hos 
lønmodtagerne, det betyder, at aftalerne kan effektueres. I forhold til lønstigningerne så vil disse 
blive at se snarest, da de jo er gældende fra den 1.4.2015. Derfor bliver lønreguleringer med 
tilbagevirkende kraft. Kredsen arbejder i øjeblikket på lønoversigter for alle medlemsgrupper i 
forhold til overenskomsten, ikke kun for de forskellige medlemsgrupper, men også i forhold til 
ansættelse på det statslige, regionale eller det kommunale område.  
Barselsændringerne er ligeledes trådt i kraft så vær opmærksom, hvis du er far/medmor til børn, der 
er født eller modtaget efter den 31. marts 2015, så har du ret til yderligere 1 uges lønnet barsel. 
Dette gælder også for adoptanter. Ugen fratrækkes dagpengeugerne, således at forældreparret stadig 
har 52 ugers barsel tilsammen. Ændringen fordrer, at der udfyldes en ny barselsaftale eller tillæg til 
denne. Kontakt altid Kredsen i forbindelse med barselsaftaler. 
 

Forståelsespapir/aftale? 

En meget forsinket evaluering af implementeringen af folkeskolereformen og forståelsespapiret 
omkring arbejdstid er netop afsluttet. Resultaterne skal indgå i det forhandlingsforløb, som er aftalt 
med Børn og Unge forvaltningen. Forløbet startede den 19. maj og forventes færdig den 11. juni. 
Overenskomstens arbejdstidspapir er et væsentligt omdrejningspunkt for forhandlingerne sammen 
med evalueringen og de problematikker, det første år har vist os. Kredsstyrelsen går til 
forhandlingerne med en positiv tro på, at skolerne i Fredericia har profiteret af både indhold og også 
af det positive signal om samarbejde, som forståelsespapiret sendte til alle omkring skolen. Vi 
ønsker at gentage dette med et forløb, der munder ud i en aftale, der både på indholdssiden og som 
signalgivning igen peger positivt fremad for skolerne i Fredericia. Kredsstyrelsen er også helt 
bevidst om, at medlemmerne ønsker en aftale. Det var helt tydeligt på generalforsamlingen tidligere 
på året. Nærmere følger enten direkte eller via din TR. 

 

Fredericia Kommunes nye vision. 

Fredericia Byråd har vedtaget en ny vision for Fredericia 2020. ”Sammen vælger vi vækst og 
velfærd”. I visionen er børnene fremtiden, og det er ikke muligt at være uenig i dette. At byrådet 
pålægger sig selv at investere i folkeskolens linjeudvikling, lærernes kompetenceudvikling og de 
fysiske rammer, kan vi kun bifalde. Visionen indtænker samtidigt organisationerne og personalet i 
denne proces, og det kan fra min stol kun øge kvaliteten og effekten af investeringen. Fredericia 
Lærerkreds, lærerne og børnehaveklasselederne i Fredericia er selvfølgelig parate til at bidrage til 
visionens implementering. Der er ingen grund til at vente til 2020, lad os bare starte nu! 

 

TR netværk for mindre medlemsgrupper. 

I forbindelse med lockouten og perioden derefter er det blevet tydeligt for både DLF og for 
medlemmerne af de mindre medlemsgrupper, at vi er nødt til at intensivere kontakten særligt i 
forhold til tillidsrepræsentanterne. I Fredericia Lærerkreds har vi på det regionale område haft en 
særlig kontakt mellem formanden og TR på området, det har vi udbygget i forhold til TR på det 
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kommunale område uden for skolerne. I området dækkende Region Syddanmark er et netværk i 
forhold til SOSU området også påbegyndt, og aftaler er på plads på UUs område. I forhold til PPR 
og voksenspecialundervisningen er de første netværksmøder lige på trapperne. Alt dette skulle 
gerne løfte kommunikationsniveauet internt i foreningen til gavn for medlemmerne. 

 

Ændring i kontingentopkrævningen. 

Fredericia Lærerkreds har af Danmarks Lærerforening modtaget et tilbud på central 
kontingentopkrævning. Administrativt vil det lette kontorets arbejde, og vi vil i forhold til 
udgifterne til Nets kunne spare et ikke ubetydeligt beløb. Kredsstyrelsen har derfor besluttet, at vi 
pr. 1.7.2015 overgår til central opkrævning. Kredsens aftaler med Nets (PBS- aftaler) overføres til 
DLF, så den eneste forskel, du som medlem kommer til at mærke er, at kontingentet fremover ikke 
opkræves den anden måned (feb-maj-aug-nov) i kvartalet, men den første måned (jan-apr-juli-okt) i 
kvartalet.  

 

Generalforsamlingsdeltagelse og beslutninger. 

Generalforsamlingen er nu blevet evalueret af både medlemmer, TR og kredsstyrelsen med et 
positivt resultat. Vi er glade for den flotte opbakning, det er ikke mange fagforeninger, endsige 
foreninger, der kan samle op mod 200 medlemmer en fredag aften, tusind tak for deltagelsen og 
opbakningen. 

Fredericia Lærerkreds har i perioden efter generalforsamlingen arbejdet videre med beslutningerne, 
som generalforsamlingen pålagde os. Til orientering så situationen på Center for Kommunikations 
og Velfærdsteknologis afdeling Center for Regional Specialundervisning i Odense ikke god ud, 
faktisk var institutionen lukningstruet. Det ser nu ud til at bedre sig, men der venter stadigvæk en 
del arbejde i forbindelse med, at arbejdsopgavernes omfang på institutionen nok ender med at blive 
reduceret, med baggrund i de fynske kommuners hjemtagning af ydelser. 

 

Husk: Åbent kursus er i år den 6. og 7. november. Generalforsamlingen afvikles allerede 
fredag den 11. marts 2016.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


