Nyt fra Kredsen
Kære medlemmer
På torsdag den 21. november starter Hovedstyrelsesvalget, du vil senest klokken 9 modtage en mail
med et link til den elektroniske afstemning. Skulle du opleve problemer med dette så kontakt os
gerne hurtigst muligt. Afstemningsperioden løber til den 3. december. Fredericia Lærerkreds
opfordrer alle til at bruge deres stemmer. Kredsstyrelsen har besluttet at give brød til de
arbejdspladser, der kommer over 90 % afgivne stemmer. Som medlem har du 18 stemmer, som kan
fordeles på en person, to, tre eller op til 18 personer. Fredericia Lærerkreds anbefaler medlemmerne
at stemme på formand Per Breckling ved valget. Den samme anbefaling gives af Varde Lærerkreds,
Esbjerg Lærerforening og af afgående hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen. Se vedlagte flyer
med anbefalinger og stillere fra både Esbjerg, Varde og Fredericia.
Fredericia Lærerkreds anbefaling af formand Per Breckling til Hovedstyrelsen er baseret på
grundige overvejelser om, hvorvidt Fredericia Lærerkreds fortsat vil kunne løfte opgaverne på et for
medlemmerne tilfredsstillende niveau, hvis formanden også skal løfte opgaver for DLF. Vi er i
kredsstyrelsen langt med planerne om organisering og opgavefordeling ved et evt. valg. Vi ser et
valg, som en fordel for alle medlemmer i DLF og Fredericia Lærerkreds.
Jeg vil i Hovedstyrelsen kunne bidrage med mine erfaringer og viden opsamlet fra min tid som
lærer og tillidsvalgt i Fredericia. Den manglende centrale arbejdstidsaftale, de rammer for
Folkeskolen som ikke er optimale, og et ønske om at DLF er helt tæt på medlemmerne i deres
opgaveløsning, det er grundlæggende det, som jeg vil tage med i Hovedstyrelsen. Se vedlagte PDF
med valgbudskaber. Jeg tænker, at Fredericia Lærerkreds vil profitere af, at jeg som
hovedstyrelsesmedlem vil kunne opnå viden og indsigt fra DLF centralt, men også fra andre kredse.
Dette vil jeg, sammen med kredsstyrelsen, kunne bruge til at udvikle opgaveløsningen i Fredericia
til gavn for alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds. Så hvis medlemmerne stemmer på mig både
ved hovedstyrelsesvalget og kredsformandsvalget til foråret, så vil jeg løfte opgaverne som formand
og hovedstyrelsesmedlem. Arbejdet skulle gerne efterfølgende kunne vise nogle resultater, som er
positive for alle medlemmer i både Fredericia Lærerkreds og i DLF.
Danmarks Lærerforening har iværksat en medlemsundersøgelse, du skulle have fået en mail i din
mailbox den 31.10 og en reminder den 7.11. Fredericia Lærerkreds lå i sidste uge med en
svarprocent på 27, her er der plads til en forbedring. Resultaterne fra undersøgelsen følger op på
tidligere undersøgelser, og samtidig inddrages konklusionerne i det videre arbejde med at udvikle
Danmarks Lærerforening, så vi fortsat kan fastholde medlemmernes opbakning. Netop den
opbakning der er foreningens styrke og grundlaget for, at kunne lykkedes med at skabe de bedst
mulige løn og ansættelsesvilkår for det enkelte medlem. Så en opfordring herfra om at udfylde
undersøgelse, vi bruger også resultaterne lokalt i Fredericia Lærerkreds.
Følg Fredericia Lærerkreds på FB og via hjemmesiden:
https://www.facebook.com/fredericialaererkreds
http://www.fredericialaererkreds.dk/

Med venlig hilsen
Per Breckling
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