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Dagens Indhold:  

  Gymnasielærernes OK 13 resultat 

  Billeder  

  Isbjerget 

 

Billeder: sendes hurtigst muligt til KAEP@dlf.org   

Sygemeldinger: er du syg / fraværende og ved raskmelding - husk at maile til kredsen på  

054@dlf.org

Afstemningsresultatet fra GL: 81,5 % af de stemmeberettigede har stemt: 85 % sagde nej, 10 % 

har stemt ja og 5 % har stemt blankt. Kredsstyrelsen overrakte i dag kl. 12 en buket blomster (og 

påskeliljer) til gymnasielærerne på Slagelse Gymnasium, da afstemningsresultatet blev 

offentliggjort. Vi takkede for deres økonomiske støtte og den fremsendte udtalelse.  

Gymnasielærerne er sat i en situation, som de ikke selv har ønsket – 

hvem bliver de næste? 

 

mailto:KAEP@dlf.org
mailto:054@dlf.org


Søndermarksskolen har haft lånt FOA´s lokaler 

FOA stillede ikke alene mødefaciliteter til rådighed for de lockoutede lærere, men også kaffe og 

morgenbrød. 

TAK FOR DET  



Dagens ”Ressourcespildaktion” ved Korsør svømmehal i dejlig solskin og masser af smil og glade 

tilkendegivelser.

Oprydning i Dalmose i dag, da Bigballerne var blevet ”splittet ad” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234986956642983&set=o.440047532739116&type=1&relevant_count=2&ref=nf


Morgenkaffebord for lærerne på Dalmose skole – det varmede 

Lektiecafe på Flakhaven i Odense 



 

Fakkeloptog fra Munkemose til Kongens have i Odense 

 

 

 

Aktionsgruppe Odense deltager i menneskekæde rundt om Odense Rådhus 



 

Banneret er sat op overfor Vemmelevhallen 

 

 

 

Skælskørskolerne m. fl. har været i aktion på Kobæk Strand i dag med ”Vi ta´r skraldet” 



 

Der var en god vind ved Kobæk Strand 

 

 

Resultatet af dagens indsamling ved Kobæk Strand: 93 kg på én time 



 

Dorthe har sendt denne orientering fra Omø: Når morgentjansen med at hilse på eleverne og 

evt. forældre foran Omø Skole er klaret, uddeler jeg i denne uge ”van(d)vidsvand” (se herover) 

og protest- bolsjer på skift ved færgeafgangene fra Omø. 

 

 



 

 

 

 



 

Antvorskov skoles ”ressourcespildsaktion” 

 

Der var en del lærere rundt omkring i Slagelse bymidte i eftermiddags med kost 

 



 

Desværre var fejebakken ikke med, så glasskårene kunne komme helt væk 

 

 

Der var tid til et grin og en god snak 

 



 

og alt blev fjernet 

 

postkasserne blev fine 



 

 Stillinge skole har også været med til aktion ”Vi ta´r skraldet” 

 

 

 

Der blev også pænt i Stillinge efter, at lærerne havde været i aktion 



 

Venligst sendt af Birgitte, Dalmose skole 

 

VI ER LOCKOUTET – IKKE KNOCKOUTET 


