
SLAGELSE LÆRERKREDS. 
 

KREDS 54 

Matildevej 9,  4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88.  

e-mail: 054@dlf.org  www.slagelselærerkreds.dk  

      

Slagelse d. 27. Marts 

Pressemeddelelse. 
 

 

Kommunernes Landsforening og dermed Slagelse kommune har valgt at lockoute lærerne fra 

folkeskolerne fra d. 2. april. Det drejer sig om ca. 500 overenskomstansatte folkeskolelærere, som er 

medlemmer af Slagelse Lærerkreds. 

 

Forhandlingerne er brudt sammen i spørgsmålet om lærernes arbejdstid, men helt grundlæggende 

handler det om, at KL mener, at arbejdstid ikke mere skal være en del af en overenskomst – og ikke 

mere skal være aftalestof, men udelukkende være lederstyret i dialog med den enkelte lærer. Det er 

ikke blot et alvorligt anslag mod Danmarks Lærerforening. Det er et anslag mod hele 

fagbevægelsen. Retten til at forhandle løn- og arbejdsforhold herunder arbejdstid er helt 

grundlæggende for overenskomstforhandlingerne. 

 

Vi oplever ikke, at der har været reelle forhandlinger, men at KL bevidst kører efter en konflikt med 

det formål at få et regeringsindgreb, der passer dem. 

 

I anledning af lockouten har Slagelse Lærerkreds planlagt en række aktiviteter hver dag – primært 

koncentreret ved skolerne og en demonstrationen i Slagelse d. 2. april.   

 

Vores fokus vil være: 

”Vi vil gerne undervise – ikke konflikte!”  

 

Aktionerne vil have til formål:  

 at fortælle hvorfor vi er lockoutet,  

 at fortælle hvad konsekvenserne af KL’s ønsker til en anden arbejdstid vil betyde for elevernes 

undervisning.  

 at være oplysende for alle de folk, om den aktuelle situation.  

 

Formålet er også, at vi i Slagelse Lærerkreds samler os, støtter og styrker hinanden i en meget uvant og 

svær situation, hvor sammenhold og solidaritet er nødvendig 

 

  

Vedlagt plakat om vores demonstration og en oversigt over aktiviteter fra d. 2. april til d. 8. april. 

 

Der vil dagligt blevet sendt en oversigt over næste dags aktiviteter i hele lockout perioden. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Toft Haugaard 

 

Yderligere oplysninger, tlf, 58528288/26248882 
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