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 Status 

Overenskomst 2018! 

Rigtig mange var spændte på, hvad der ville ske i 

weekenden. Vi troede, at vi ville få en afklaring af situ-

ationen. Det har vi endnu ikke! Det ser ud til at trække 

ud, der var indkaldt til forhandling mandag på statens 

område, og tirsdag for kommune og regioner . Er det 

godt eller skidt? Eller prøver arbejdsgiverne bare at 

”trække tiden” for at se, om der kan opstå splittelse i 

fagbevægelsen? Det er i hvert fald MEGET udmatten-

de for alle.  

 

Hvad kan vi så gøre? 

I år er første maj en oplagt til at markere Danmarks 

Lærerforenings budskaber og det historiske sammen-

hold blandt de faglige organisationer i relation til den 

aktuelle overenskomstsituation. Det gælder både, hvis 

der er indgået en aftale, hvis der fortsat forhandles, og 

hvis en konflikten er en realitet. Så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen og snak sammen om på lærerværel-

serne, hvordan I kan bakke op om denne dag. 

 

Der skal nok blive sendt informationer ud herfra, ligeså 

snart vi ved noget. På kredsens hjemmeside kan I følge 

med på Danmarkskortet, hvor der er demonstrationer.   

 

Vores plan er nu, at vi vil bakke massivt op om de sto-

re fælles aktioner og demonstrationer, så vi bidrager til 

at ”holde dampen oppe".  

 

Hvis konflikten bliver en realitet, vil der blive arrange-

ret aktioner lokalt i Slagelse Kommune. I så tilfælde, 

så hold øje med kredsens facebook, DLF-InSite og din 

TR vil give dig informationer og vide besked om de 

lokale tiltag. 

   April 2018  

Synlighed 

Ingen gule veste ! 

Hvis vi skal deltage i demonstratio-

ner lokalt og nationalt, er det vigtigt, 

at man kan se, hvor vi kommer fra, 

samt at vi får et politisk budskab frem. Derfor er der 

til alle medlemmer bestilt en grøn rygsæk påtrykt 

Slagelse Lærerkreds og DLF-logo. Der kan i tasken 

findes fagpolitiske argumenter til brug ved artikler, 

aktioner mv. TR vil få rygsækkene først i næste uge. 

I forhold til fagpolitiske budskaber, må I meget ger-

ne producere forskellige bannere lokalt. Udlæg kan 

efter aftale refunderes. 
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Demonstration KBH 

- Skulder ved skulder! 

Tirsdag d. 10. april var friske kollegaer fra FOA, HK, 

DSR, DLF og mange andre fagforeninger mødt op på 

Japanvej ved FOA, hvor bussen afgik mod Køben-

havn. 22 lærere fra Slagelse Lærerkreds deltog i turen. 

På Thorvaldsens Plads mødte vi 10.000 kollegaer, som 

var mødt frem til demonstration under parolen 

”skulder ved skulder”.  

Det var et tæt pakket program med talere som Dennis 

Kristensen (FOA), Claus Oxfeldt (Politiforbundet),       

Elisa Bergmann (BUPL), Grete Christensen (dansk 

sygeplejeråd) og mange flere. Dorte Lange næstfor-

mand i DLF holdt et brag af en tale, hun læste blandt 

andet en støtteerklæring op fra ETUC, den europæiske 

fagbevægelse. Rart at vide, at vi har den samlede euro-

pæiske fagbevægelse i ”ryggen”. Billede: Dorte Lange, næstformand for DLF 
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Hvem bliver ramt af konflikt? 

Er jeg konfliktramt?  

Vi har modtaget en del spørgsmål på i forhold til, hvem der bliver ramt af en konflikt.  

Et af spørgsmålene går på, om man skal undervise, hvis man underviser enkeltintegrationselever? Det kor-

te svar er ”nej”! Det er ”specialklasser”, som er undtaget af konflikten. 

Et andet spørgsmål går på, hvis du underviser både i special- og almenklasser, om de timer uden for speci-

alklassen skal passes? Ja, det skal de! Enten er man undtaget til konflikt, eller også er man ikke, og så pas-

ses hele skemaet, dvs. også timer i normalklasserne.  

Samlet er det enkle svar på ovenstående spørgsmål dog - spørg din skoleleder, da det er KL, der står bag en 

lockout, så det derfor er dem, der kan præcisere, hvem lockouten omfatter.  


