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KonfliktNyt 

nr. 9 

Dagens Indhold:  

  Bod  

  E-mail fra DLF 

  Cykelstafet torsdag den 11. april 

  Billeder fra demonstration på Christiansborg Slotsplads torsdag den 11. april 

  Forældreopbakning 

  ”Mød din lærer” 

Sygemeldinger: Er du syg / fraværende - husk at maile til kredsen på 

054@dlf.org 

 

Kredsstyrelsen er meget tilfredse med Slagelse byråds klare udmeldinger om, hvad 

konfliktramt arbejde er, og hvordan situationen skal tackles. Vi vil gerne takke skolelederne for, 

at det ser ud til, at de har tacklet lockouten i fuld overensstemmelse med gældende regler og de 

udstukne retningslinjer.  Gentofte Kommune er blevet idømt en bod på 50.000 kr. for ikke at 

overholde aftalerne for konfliktramt arbejde. Det håber vi ikke sker i Slagelse. 

Modtager du DLF´s informationer? Vi er vidende om, at når DLF udsender ”masse-

udsendelser”, kan der være problemer med at modtage dem på skolekom-adresser. Ofte ender 

de i den indbakke, der hedder ”Frasorteret post” – HUSK derfor at tjekke denne. Muligheden 

kan også være at ændre e-mailadressen på ”Min side” på www.dlf.org  

 

mailto:054@dlf.org
http://www.dlf.org/


Overdragelse af cykelstafetten fra Nyborg Lærerkreds til Slagelse Lærerkreds på Korsør station 

 

Stafetten blev videregivet til Vemmelev skoles cyklister 



 

og ved Slagelse Rådhus stod et nyt cykelhold klar til den sidste del af turen, 

som sluttede ved kredskontoret, 



 

hvor flere kredsstyrelsesmedlemmer stod klar. 

 

Landsdækkende demonstration 

 

Opsamling ved Slagelse svømmehal, hvor syv fyldte busser kørte mod København kl. 13 

 



 

På vej mod Ellebjerg station 

 

 

Sikke en udsigt  

 



 

Der ventes på at komme med S-toget 

 

Trængsel i S-toget, men det forløb alligevel perfekt 



 

Markant klar støtte til lærernes kamp fra medarbejderne i Højskolernes Hus 

 

 

 

 

Du er ikke alene…. 



 

Find en du kender…. 

 

 

Don Corydone og Ziegler 



 

 

 

 

Bondo blev igen modtaget med klapsalver 

 



 

Antorinis ged på skolen 

 

Tim Christensen and The Damn Crystals 

 

 



”TAK for et godt gennemarbejdet materiale – dejligt at se, at det gik så 

godt. Stor ros til jer og alle lærerne, som jo opførte sig eksemplariske 

(det regnede vi også med) – men det gjorde vores arbejde meget 

lettere.  

Med venlig hilsen 

Else Rasmussen, Politiassistent  

Københavns Politi” 

 

 

 

Stor opbakning fra forældrene  på Flakkebjerg skole til lærerne



Vemmelev skole ”Mød din lærer” 

 

Også med billeder af de manglende fynske lærere 

VI ER LOCKOUTET – IKKE KNOCKOUTET 


