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Kære medlemmer                                                                                                               14.9.2015 

Danmarks Lærerforening afviklede i sidste uge den årlige kongres, og Fredericia Lærerkreds havde 
tre delegerede med på kongressen. De delegerede var suppleret af 4 tillidsrepræsentanter den første 
dag og den resterende kredsstyrelse under hele kongressen. Jeg håber, I har læst nyt fra kongressen, 
både i de løbende udsendelser og i opdateringerne på Facebook, som har forsøgt at give et 
stemningsbillede af kongressen suppleret med dele af indholdet. 

Kongressen havde besøg af Pasi Sahlberg fra Finland, der med stort engagement, fremlagde de 
tendenser, der har været og er drivende for den pædagogiske udvikling i hele verden. Perspektivet 
må være ikke kun at skulle undervise eleverne i forhold til faglige mål, men så sandelig også at få 
den personlige udvikling med, særlig for eleverne med de største udfordringer i forhold til social 
baggrund. Hvis begge mål kan opfyldes kan en skole og et samfund udvikle sig meget positivt. 
Absolut en mand der er værd at følge. Se evt. Folkeskolen nr. 12 fra den 18.juni. 

I stikordsform vedtog kongressen at Hovedstyrelsen skal være to medlemmer mindre efter næste 
hovedstyrelsesvalg, at kongressen fortsat skal afvikles hvert år, at kontingentet holdes i ro, et nyt 
DLF princip program, at der fortsat arbejdes med en FTF/LO fusion, at der fortsat arbejdes med at 
forbedre arbejdsvilkårene for alle medlemmer samt at der arbejdes for at skolerne sikres en 
økonomi, der er sammenhængende med skolernes opgaver. Desuden blev Dorte Lange og Anders 
Bondo Christensen genvalgt som næstformand og formand uden modkandidater. For nærmere info 
se i Folkeskolen og på nettet www.dlf.org under kongres 2015  

September er også budgettid i staten, regioner og kommuner. Regeringens omprioriteringsbidrag på 
henholdsvis 1 og 2 % af serviceudgifterne er voldsomme beløb i den offentlige økonomi. Særligt 
når beløbene stiger i den nærmeste fireårige periode. Det bliver en udfordring fortsat at kunne spare 
uden at komme til at ramme den helt borgernære service, både i stat, region og kommune. 

I skrivende stund afsluttes høringsperioden for borgmesterens 1. budgetforslag i Fredericia 
kommune. Et forslag hvor der til næste år vil være færre penge at drive skole for i Fredericia. Det 
skyldes en negativ mængderegulering og det før omtalte omprioriteringsbidrag. Tilførslen af 10 
millioner kr. til B & U kan ikke gøre op for dette. Høringssvarene indgives i øjeblikket fra både 
skolebestyrelserne, skolernes Lokale MED Udvalg, Børn & Uddannelses Fælles MED Udvalg, 
Kommunens Fælles MED Udvalg og fra Fredericia Lærerkreds(vores høringssvar kan ses vedlagt 
dette nyhedsbrev).  

Fredericia Lærerkreds ser med forundring og bekymring på konsekvenserne af budgetforslaget. Vi 
har dog også en klar forventning om, at politikerne prioriterer skoleområdet, når det endelige 
budgetforslag skal vedtages til oktober. Fredericia Byråds vision fremhæver jo netop børnene som 
investeringsområde, og som en nødvendighed for den fremtidige bosætning. Dette forventer vi også 
at kunne se ud af det endelige budget 2016. Det er nødvendigt, at det ikke igen er de medarbejdere, 
der er helt ude ved eleverne, der skal holde for. Som altid skal der lyde en opfordring til alle 
medlemmer til at drøfte dette med den eller de lokale politikere, hvor end du møder dem. 

Jeg minder lige om, at tilmeldingen - spørg din TR - til åbent kursus er i gang. Jeg håber vi ses på 
Gl. Avernæs til et program med Hovedstyrelsesvalgkamp, aktuel orientering og et inspirerende 
foredrag om ”Den trælse organisation”. 

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


