
SLAGELSE LÆRERKREDS 

 
15. april 2013 

 

KonfliktNyt 

nr. 10 

Dagens Indhold: 

  Udtalelse fra GL-klubben 

  ”Klassens time” fredag den 12. april 

  ”Kor” lørdag den 13. april  

  TR-konference 15. april 

Billeder: sendes fortsat til KAEP@dlf.org 

Sygemeldinger: er du syg / fraværende og når du raskmelder dig - husk at maile til 

kredsen på   054@dlf.org 

 
Vi har modtaget følgende:  

Udtalelse fra GL-klubben ved Slagelse Gymnasium, vedtaget på klubmøde onsdag d. 10. april 2013: 

”Medlemmerne af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) på Slagelse Gymnasium støtter 

Danmarks Lærerforenings kamp for en ordentlig overenskomst og et ordentligt 

overenskomstforløb.       

Den langsigtede konsekvens kan både blive en generel forringelse af uddannelsernes kvalitet og en 

voksende forskel på den uddannelse, som eleverne får på de forskellige gymnasier. Heldigvis ser 

det ikke ud til, at folkeskolelærerne begår den samme fejl. Truslen om lockout og lovindgreb har 

ikke fået jer til at rette ind. Tværtimod insisterer I på, at en god skole kræver ordentlige 

arbejdsforhold for lærerne. Selvfølgelig – kvalitet koster! Gør det nu rigtigt!”  

Tak til Gymnasielærerne for deres opbakning til vores kamp med KL / regeringen. 

Hele udtalelsen kan læses på kreds 54´s hjemmeside www.slagelselærerkreds.dk  

 

 

 

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


Tilbagemeldingen fra alle, der arrangerede ”Klassens time” er den samme: Det var en stor 

succes OG det var dejligt at møde eleverne igen. Der var stor opbakning både fra børn og 

forældre.

 



 

 

Flakkebjerg gl. skole var mødestedet for Flakkebjerg skoles lærere og elever 

 

 



 Nymarkskolens lærere mødte mange af deres elever 



HUSK at medtænke uddeling af påskeliljer i fremtidige aktioner 



Broskolen havde også stor succes med ”Klassens time” 

 

              

  



         

De lockoutede lærere fra Hvilebjergskolen fik overrakt en ”En nødhjælpspakke” af de ”ikke-

lockoutede” kolleger, som havde arrangeret en fælles ”hygge-fredag-eftermiddag”. 

 

 

           

Korsang på Schweizerpladsen lørdag formiddag        



  

 

Og der blev sunget 

 

 

 



 

Lockoutede lærere var samlet ved Kobæk Strand, hvor den årlige TR-konference for alle Slagelse 

Kommunes TR´ere blev afholdt. 

     

Der var flere TR´ ere, som ikke måtte deltage 

VI ER LOCKOUTET – IKKE KNOCKOUTET 


