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Kære kolleger. 

VIGTIGE informationer om lockout! 
 

På nuværende tidspunkt er der stadig håb om, at konflikten undgås.  

 

Forhandlingerne genoptages fredag d. 22/3 kl.15.30. 

  

Endelig information om en eventuel lockout formidles til jer på vores hjemmeside, via mail til 

TR, der om muligt videresender til jer på mail og via SMS, samt ved personlig mail via 

medlemssystemet.  

  

Første lockout dag er på nuværende tidspunkt varslet til at være tirsdag d. 2/4/2013. 

  

Kontoret i uge 13:  

Kontoret er åbent for henvendelser fra kl. 9 – 15 mandag til onsdag. 

 

Vi vil forsøge at arrangere, at der i Skælskør, Korsør og i Slagelse vil være lokaler, hvor de 

lockoutede kan mødes for at finplanlægge dagenes aktiviteter. Det vil senere blive meldt ud, hvilke 

lokaler, det drejer sig om! 

 

Deltagelse og aktiviteter  

Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt 

iværksætter.   

Tjenestemænd og overenskomstansatte medlemmer, som IKKE modtager konfliktstøtte, deltager i 

de aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt iværksætter. For denne gruppe undtages arbejdstid 

og planlagte ferieperioder. 

 

Vi har 88 medlemmer, der er bosiddende på Fyn. Vi har forsøgt at lave en aftale om, at disse 

medlemmer kunne deltage i aktiviteter i de fynske kredse. Det er blevet afvist. Kredsstyrelsen har 

derfor besluttet, at disse medlemmer den først konfliktdag deltager i vores arrangementer. De øvrige 

dage vil de få mulighed for at vælge, om de vil deltage i aktiviteterne i Slagelse Lærerkreds, eller 

om de vil aftale at lave egne aktiviteter på Fyn.  

  

Tjenestemænd, konsulenter og andre medlemmer der ikke er udtaget til lockout.  

Som tjenestemand er man, som udgangspunkt også en del af konflikten!  

Men som alle ved, skal tjenestemænd arbejde under en lockout.  

De skal følge det skema de plejer at følge og kan ikke sættes til konfliktramt arbejde.  

Læs nærmere om det i konflikt ABC og spørgsmål/svar via nedenstående link: 

 

http://www.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/ok+13/hvis+der+bliver+konflikt?   

 

Alle tjenestemænd har også modtaget et brev fra DLF om, hvordan de skal forholde sig.  

Hvis du som tjenestemand bliver sat til noget, som du mener, kan være konfliktramt arbejde, skal du 

bede om ordren skiftligt og derefter henvende dig til kredsen. Det er også en måde at deltage i 

konflikten på 

.  
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Bemærk: Som medlem af DLF, må og skal du ikke på nogen måde udføre opgaver, der kan afbøde 

virkningerne af konflikten eller forhindre konflikten i at komme til at virke! Heller ikke før 

konflikten træder i kraft!  

 

Under en Lockout er det vigtigt, at vi fortæller alle, at vi er lockoutet af KL, og at vi gerne vil 

forhandle og undervise – vi ønsker ikke konflikt. 

 

Vi skal alle respektere vilkårene under en konflikt og huske, at vi alle skal samarbejde med 

hinanden bagefter, så derfor må blokade af ikke-lockoutede ikke finde sted. 

 

Sygemelding 

Hvis du er lockoutet og bliver syg, har syge børn, har planlagt lægebesøg mv. skal du sygemelde dig 

til på mail til 054@dlf.org 

 

Børnepasning 

Dine børn vil muligvis heller ikke kunne komme i skole i alle timerne. Derfor opfordrer vi dig til at 

finde alternativ pasning. Hvis dette ikke er muligt, kan du tage dine børn med til møder og 

aktiviteter. 

 

 

 
 

 

 

 

Se en grovskitse over aktiviteterne nedenfor! 
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Aktivitetsplan – i hovedtræk 
 

1. lockout dag (2. april):  

Mødetid: 15 minutter før til 15 minutter efter normal mødetid: Alle lockoutede møder på skolen – 

udenfor matriklen – og markere, at vi ikke må gå på arbejde, men at vi gerne vil. 

 

Kl. 9.00 –   All lockoutede planlægger eftermiddagens demonstration på de anviste lokaliteter. 

 

KL. 15.45 møder ALLE lockoutede og ikke-lockoutede medlemmer møder ved Slagelse Hallen, 

Parkvej 33, hvorfra vi går i fælles demonstrationsoptog, der sluttes i Slagelse Centrum med taler, 

sang og musik.   

 

2. lockout dag:  

Mødetid: 15 minutter før til 15 minutter efter normal mødetid: Alle lockoutede møder på skolen – 

udenfor matriklen – og markerer, at vi ikke må gå på arbejde, men at vi gerne vil. 

 

Kl. 9.00 – 11.00: Alle lockoutede møder i anviste lokaler i henholdsvis Skælskør, Korsør og 

Slagelse for at forberede næste dags aktiviteter og måske også lave aktiviteter på dagen. 

 

3. lockout dag: 

Alle lockoutede møder kl. 14.00 på Rådhuspladsen i Slagelse. Vi cykler eller går dertil.  

Starttidspunktet aftales lokalt afhængig af afstanden til Rådhuspladsen. 

 

4. lockout dag: 

Mødetid: 15 minutter før til 15 minutter efter normal mødetid: Alle lockoutede møder på skolen – 

udenfor matriklen – og markere, at vi ikke må gå på arbejde, men at vi gerne vil. 

 

Kl. 9.00 – 11.00: Alle lockoutede møder i anviste lokaler i henholdsvis Skælskør, Korsør og 

Slagelse for at forberede 5. dagens aktiviteter. 

 

5. lockout dag: 

7.30: Alle lockoutede møder på indfaldsvejene til henholdsvis Dalmose, Flakkebjerg, Skælskør, 

Korsør og Slagelse og måske andre trafikerede steder for at markere lockouten. 

 

Strækker lockouten sig over flere dage, vil der naturligvis blive lavet planer for disse. 

 

Tillidsrepræsentanterne har fået fremsendt en mere udførlig beskrivelse af, hvad der skal foregå de 

enkelte dage. 

 

Aktiviteterne skal styrke lærernes omdømme og signalere, at vi gerne vil undervise!  

 

Fokus: 

Lærerne vil undervise – ikke konflikte. 

En folkeskolereform skal ikke finansieres ved at lærerne skal undervise mere og forberede sig 

mindre. 

Kvalitet i undervisningen forudsætter tid til god forberedelse. 

 

Med venlig hilsen   

 

Per Toft Haugaard 


