
Nyhedsbrev Kreds 112
November er af mange betragtet som en
måned, som kan være mørk, lang og måske
ovenikøbet svær at komme igennem.
November i Fredericia Lærerkreds er dog
startet mere opløftende, læs mere om dette
i nyhedsbrevet.  

I sidste uge deltog jeg som repræsen-
tant for DLF i Fagbevægelsens Hoved-
organisations (FH) første kongres, FH
er en sammenslutning af det gamle
LO og FTF, dvs. FH repræsenterer
næsten hele fagbevægelsen i hele
Danmark. Sammen er vi stærkere, og
FH bliver stærkere hver eneste dag.

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds havde in-
viteret medlemmerne på Åbent
kursus i sidste weekend. Det er en
stor glæde at kunne byde velkom-
men til ca. 90 aktive engagerede
medlemmer på GL. Avernæs til
debat omkring inklusion, mellem-
former og specialundervisning med
oplæg fra Hovedstyrelsesmedlem
Kristoffer Høyrup Sørensen, efter-
fulgt af middag, socialt samvær og
quiz. Lørdagen bød på gruppe-
arbejde omkring arbejdslivets ud-
fordringer og mulige løsninger på
skole-kreds-landsniveau, mange
gode ideer, som vi i kredsen
arbejder videre med.

En orientering omkring aktuelle
udfordringer i forhold til arbejds-
tidsaftaler ved undertegnede blev
afløst af Michael Svendsens fore-
drag med udgangspunkt i hans liv
og karriere og med de værdier, der
kan/skal bære en igennem både
succeser og det modsatte. En dejlig
og givende weekend.

I denne uge kongres i DLF med nye
retninger i forhold til arbejdet med
inklusion og rammerne for arbejds-
livet, debat og drøftelser med ind-
læg fra hele landet, her-under også
fra to af kredsens delegerede
Christian Ellekrog og Katrine
Damkier. Deres fokus var DLFs arbej-
de for de mindre medlems-grupper
og fastholdelse af den årlige kon-
gres af demokratiske hensyn. Læs
mere i kongresudsendelserne eller
på: www.folkeskolen.dk

http://www.folkeskolen.dk/


Til slut en opfordring. I Vejen kommune har byrådet besluttet, at eleverne i overbygning i tre
ugentlige timer skal undervise sig selv via opgaver på en PC, dette er med baggrund i bespa-
relser. Det er klart, at vi må kæmpe imod en sådan udvikling, både for elevernes og lærernes
skyld, ja faktisk fordi vi som lærere ikke stiltiende kan se på en sådan katastrofal udvikling.
Vejen Lærerkreds har kæmpet og fortsætter kampen mod denne beslutning, sammen med
DLF. En forældregruppe har indkaldt til demonstration mod besparelser på folkeskoleom-
rådet på mandag kl. 16.30 til 18.00 på Rådhuspladsen i Vejen. Har du mulighed for at bakke
op omkring dette, så vil jeg med glæde se frem til at vi mødes i Vejen.

Link til demonstrationens Facebookside:
https://facebook.com/events/s/demonstration-mod-besparelser-/1502216616907912/

Følg gerne Fredericia Lærerkreds på:
https://www.facebook.com/fredericialaererkreds

Husk Generalforsamling i Fredericia
Lærerkreds den 17. marts fra kl. 16.00

 
Med venlig hilsen 

Per Breckling
 

Fredericia Lærerkreds 112@dlf.org tlf: 75910900
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