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Kære medlemmer 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og den er særdeles tiltrængt ovenpå et år med ganske 
voldsomme ændringer i arbejdslivet for rigtig mange af medlemmerne af Fredericia Lærerkreds. Vi 
har vel aldrig oplevet så mange omvæltninger som i år. 

Lockout og de mindre medlemsgrupper 

Vi har alle været påvirkede af lockouten, og de ganske mange tanker, den satte i gang. Medlemmer, 
der har været i lockout, har kæmpet en kamp helt bogstaveligt med engagement og initiativrigdom 
som sjældent set. De har i runde tal måttet undvære en månedsløn, og særligt familier med to lærere 
eller eneforældre i konflikt har haft økonomiske udfordringer. Jeg skal i den forbindelse minde om, 
at Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse kan hjælpe medlemmer i økonomisk nød efter 
ansøgning. Se linket: http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/underst%c3%b8ttelseskassen 

Medlemmer, der ikke har været i konflikt pga. deres ansættelsesforhold, har kunnet føle sig udenfor 
konflikten, selvom de har bakket op omkring den faglige kamp. Særlig små medlemsgrupper har 
efterfølgende givet udtryk for, at de har følt sig overset i konflikten. De har måske oveni købet 
allerede arbejdet efter andre aftaler end en læreraftale. Både DLF og Fredericia Lærerkreds må 
bestræbe sig på at servicere alle medlemsgrupper på et tilfredsstillende niveau fremover. 
Hovedstyrelsen drøfter på baggrund af kongresbeslutningen, hvordan vi sikrer os en bedre kontakt 
og kommunikation med disse grupper. Vores hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen er aktivt gået 
ind i dette arbejde. 

En af de mindre grupper i DLF og i Fredericia Lærerkreds er de regionalt ansatte. I Fredericia har 
den regionale indsats altid været vigtig pga. den tidligere døveskole og vores formandskab i Vejle 
Amtskreds, da den eksisterede. 1.1.2013 fusionerede Center for Høretab, Nyborgskolen, Center for 
kommunikation og hjælpemidler og Center for rehabilitering og specialundervisning til Center for 
Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV). Det betyder, at vi kan byde velkommen til cirka 50 
nye medlemmer af lærerkredsen. Det betyder også, at vi fremover vil have endnu mere fokus på det 
regionale område, og de højt specialiserede funktioner og opgaver de løser. Det regionale område er 
i øjeblikket under meget pres, i særlig grad fra kommunerne og deres ønske om hjemtagning af 
ydelserne. På trods af der leveres højt specialiseret arbejde på meget små områder, mener 
kommunerne alligevel, at de kan gøre det bedre og billigere! Det må karakteriseres som en 
spareøvelse, hvor risikoen for at dem der har behov for hjælp, taber. Jeg kommer umiddelbart til at 
tænke på inklusionsøvelsen i folkeskolen. 

Fredericia kommunale skolevæsen 

I kommunen er skolestrukturen og al dens kaos over os i øjeblikket. Jeg mener, at det umiddelbart 
er helt naturligt, at man som lærer/bh.kl.leder i dette kaos oplever frustrationer, skuffelser og 
manglende lyst til at deltage i denne kolossale omvæltning af elevers, kollegaers og  
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samarbejdspartneres hverdag. Samtidig er der jo 14 medlemmer, der er blevet afskediget, og 
desværre ser det ud til at flere af dem ikke endnu har fået et nyt job. En række midlertidige ansatte 
har heller ikke udsigt til en arbejdsplads efter ferien. Uvisheden omkring fremtiden er ganske stor, 
og det er tydeligt, at vi trænger til ferie, det er ganske enkelt nødvendigt ovenpå det mest kaotiske år 
nogensinde. På kredsen oplever vi i øjeblikket lærere, der spørger ind til forholdene, hvis de siger 
op eller går på orlov. Det er faktisk ikke noget, vi før har oplevet i et sådant omfang som nu. 
Skolestrukturens kaos, og det at ens evner, erfaring og kompetencer ikke bliver hørt eller set, er 
med til at skabe tanken om at kunne slippe væk. Det må også være en reminder til 
beslutningstagerne, buen er presset til det yderste i øjeblikket på skoleområdet.  

På nogle af byens skoler ser frikommuneforsøget omkring årgangsorganisering ud til at udmønte sig 
i, at klasser skal undervises sammen af 1 lærer, selvom der er langt over 28 elever, ja faktisk 
planlægger man med helt op til 36 elever. Ganske enkelt ikke arbejdsforhold, der burde forekomme. 
For Fredericia Lærerkreds, der har været i en dialog med skoleledere og forvaltning, er der ingen 
anden udvej end at rejse sagen politisk. Vil Fredericia kommune have MEGA klasser? Ja, det ser ud 
til at være konsekvensen af skolestrukturen. Det er meget bekymrende, at begrundelsen søges i 
frikommuneforsøget omkring årgangsorganisering. I vilkårene til forsøget er det tydeligt, at 
ministeriet vil sikre sig, at forsøget ikke bruges som en ressourcebesparelse, alligevel vil enkelte 
skoler bruge forsøget, som anledning til at spare lærer/bh.kl.ledereressourcer på. Det må være 
indlysende at undervisningens kvalitet forringes når elevtallet når over 28 i en klasse, det er derfor 
lovgivningen sikre, at dette ikke sker. Fredericia Lærerkreds vil fortsat følge denne sag helt til dørs. 
Vi må derfor fremover se med bekymring på, hvad ganske udemærkede forsøg kan bruges til. 

Kontingent mm.  efter konflikten. (nedenstående afsnit er ændret i forhold til den fejl, der var i 
den udgave, der er udsendt direkte) 

Som det vil være de fleste bekendt har DLF besluttet at nedsætte det centrale kontingent til 100 kr. 
pr. mdr. samt yde et tilskud til kredskontingentet på 200 kr. pr. mdr. over de næste fire år. Det 
betyder, at det samlede kontingent pr. 1.-8. udgør 198 kr. pr. mdr. 

• Medlemmer, der har været omfattet af konflikten men ikke har optaget lån, vil altså skulle 
betale 198 kr. pr. mdr.  

• Medlemmer, der har været omfattet af konflikten og har optaget lån, skal ud over 
kontingentet også betale renter og afdrag på lånet. Vi har en forventning om, at denne ydelse 
skal betales særskilt og direkte til DLF. 

• Medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikten, skal ud over kontingentet betale 
konfliktkontingent på 420 kr. pr. mdr. Konfliktkontingentet betales kvartalsvis forud. Dvs., 
at der i første måned i hvert kvartal skal betales 3x420 kr. + 198 kr. = 1458 kr. De øvrige 
måneder betales det almindelige kontingent på 198 kr. Den opkrævning, der netop er 
udsendt med betalingsfrist 1. juli, består af kontingentet for juli på 511 kr. + 
konfliktkontingent for august og september, altså i alt 1351 kr. I tilfælde af pensionering  
bortfalder konfliktkontingentet, og man overgår til kontingent for pensionister, der i 
øjeblikket udgør 576 kr. halvårligt. 
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Rigtig god ferie 

I en tid hvor vi alle er udsat for voldsomme forandringer er det af endnu større betydning, at vi i 
vores faglige fællesskab står sammen og hjælper og støtter hinanden. Det er af betydning ude på 
arbejdspladsen blandt de nære kollegaer, og det er af stor betydning i Fredericia Lærerkreds og 
DLF. Før/under og efter konflikten oplever vi heldigvis, at vores organisationsprocent er stigende, 
dejligt, men også anledning til at minde en enkelt, der eventuelt står udenfor DLF om fordelene, 
sikkerheden og fællesskabet i en fagforening, der kæmper medlemmernes sag på alle planer.  

På vegne af Fredericia Lærerkreds vil jeg ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig 
god og i særdeleshed en velfortjent sommerferie.  

Kredskontoret holder ferielukket fra den 4.7.2013 til og med den 4.8.2013. Post, mail og tlf. aflyttes 
i perioden. I hastesager kan der lægges besked på formandens mobil 29 62 26 52 

Husk åbent kursus 8.- 9. november 2013 og generalforsamling 21. marts 2014 

Mvh 

Per Breckling 

Fredericia Lærerkreds 

 


