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Kære medlemmer     26.6.2020 

 

Det er juni og ferien nærmer sig med hastige skridt, men alligevel er alt ikke, som det plejer. Vi holder 

afstand, der er nødundervisning, sidste skoledage og translokationer afvikles alternativt, og kredsen har 

lige afholdt virtuel generalforsamling! 

Den nyvalgte kredsstyrelse har nu konstitueret sig og fordelt opgaverne i mellem sig. Formanden Per 

Brecklings valg til Hovedstyrelsen betyder en fortsat opgaveoverdragelse til næstformand Christian 

Ellekrog og Line Illum. Line fortsætter som arbejdsmiljøansvarlig, Mette Wichmann og Katrine 

Damkier er ansvarlige for det pædagogiske område og Marianne Herlufsen påbegynder et 

uddannelsesforløb i forhold til sagsbehandlingsopgaverne. Katrine varetager rollen som politisk valgt 

kasserer, mens Carsten Jørgensen fortsætter med de konkrete bogføringsopgaver i forhold til regnskab, 

budget m.v. Kredsstyrelsen siger alle næsten 160 deltagende medlemmer tak for opbakningen og 

deltagelse i en anderledes generalforsamling, men vi glæder os allerede til generalforsamlingen i 2021 

fredag den 19. marts, hvor vi forhåbentlig kan mødes på almindelig vis, vi savnede det fysiske 

fællesskab. 

 

Fredericia Kommune har startet en større indsamling af erfaringer hentet fra Covid 19 perioden indtil 

nu. Vi opfordrer alle til at dele deres erfaringer via hjemmesiden www.7000stemmer.dk  

Vi har været tvunget ud nye undervisningsformer, nye lokaliteter, nye fag, nye halve klasser, nye 

adfærdsnormer og ikke mindst fået en ny og større frihed i nødundervisningen. Bidrag gerne til 

erfaringsopsamlingen, det gør kredsen selvfølgelig via alle kanaler. 

 

Folketinget har vedtaget at tildele folkeskolen en milliard over 4 år, det er vi rigtig glade for. Det kan 

lyde af mange penge, men virkeligheder er, at den første fjerdel deles ud til den 1.8 og det betyder 5 

ekstra lærere i Fredericia. I gennemsnit en ekstra lærer pr. skole, det kunne være meget bedre med en 

ekstra pr. matrikel/afdeling. Dette er et forslag som kvit og frit står til rådighed for vore lokale politikere 

i byrådet, budget 2021 venter lige efter ferien. 

 

Efter ferien er nødundervisningen slut, og så skal folkeskolen igen starte med almindelig undervisning, 

det kan godt give utryghed og usikkerhed for de ansatte og eleverne, og den arbejder vi på at mindske. 

Undervisningsministeriets og sundhedsstyrelsens vejledninger er sammen med samarbejdet med 

forvaltningen og skolelederne redskaberne til dette. Næste skoleår skal starte godt, sikkert og trygt for 

både lærere og elever, det er målet. 

 

I ønskes alle en god og velfortjent sommer, jeg tænker, som jeg sagde i min beretning, at mine 

medlemmer nu for altid må fremstå omstillingsparate og engagerede i forhold til, i alle situationer, at 

finde løsningerne på udfordringerne, mange tak for det. Og så vil jeg minde om at vores kendetegn, som 

konstruktiv kritiske fortsat er en god egenskab. 

 

Du og dine ønskes god, varm og givende sommer med en glad sommernyhed: ministeriets 

rådgivningsgruppe anbefaler at afskaffe elevplanerne, uddannelsesparathedsvurderinger og 

studievalgsportefolie i nuværende form og erstatte det med lokale løsninger  

https://www.folkeskolen.dk/1846851/enig-raadgivningsgruppe-drop-elevplanerne-i-den-nuvaerende-

form 

 

Fredericia Lærerkreds holder sommerlukket i ugerne 29-30-31, i denne periode kan vi kontaktes på mail 

eller på formandens tlf. 2962 2652 i forbindelse med uopsættelige sager. 

 

Mvh 

Per Breckling 

Fredericia Lærerkreds 
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