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Dagens Indhold:  

  Besøg af Anders Bondo Christensen 

  Udbetaling af særlig feriegodtgørelse 

  Billeder fra aktioner 

Billeder: sendes til KAEP@dlf.org   

 

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

054@dlf.org 

Breaking News 
Anders Bondo Christensen 

kommer i Slagelse Hallen til lockout-komsammen for ALLE medlemmer 

fredag den 19. april i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 

 

I får yderligere besked om arrangementet.  
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Særlig feriegodtgørelse 

I ferieaftalen, som er indgået mellem KL og KTO, fremgår det, at den særlige feriegodtgørelse 

skal udbetales med aprillønnen den 1. maj. 

I KL’s konfliktvejledning skriver de imidlertid: 

”Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt d. 1. maj, jf. ferieaftalens § 28, stk. 4. Særlig 

feriegodtgørelse udbetales imidlertid ikke under konflikt. Det betyder, at hvis konflikten 

verserer d. 1. maj, skal særlig feriegodtgørelse ikke udbetales med lønnen for april. Den særlige 

feriegodtgørelse skal i stedet udbetales med den førstkommende lønudbetaling efter konfliktens 

ophør, medmindre en medarbejder anmoder om en tidligere udbetaling.” 

LC (Lærernes Centralorganisation) har rejst en sag ved Arbejdsretten i forbindelse med, at KL har 

meldt ud, at der ikke skal ske opgørelse af arbejdstiden ved en konflikts ikrafttræden. Men p.t. 

hvor der hverken sker opgørelse af arbejdstid eller afregning af optjent ferie, administrerer 

kommunerne efter ovenstående.  Derfor bliver der IKKE udbetalt særlig feriegodtgørelse inden 

1. maj, hvis vi stadig er i konflikt til den tid.  

Kredsen mener, at det er helt urimeligt. Når vi den 1. maj konstaterer, at den særlige 

feriegodtgørelse ikke er udbetalt, vil vi fra kredsens side henvende os til kommunens lønafdeling 

og på alles vegne anmode om at få pengene udbetalt. Om det derefter sker, kan vi ikke svare på. 

 

 Billeder fra Stillinge skoles arrangement ved Bildsø strand mandag den 15. april:



 

 

Stillinge skoles lærere havde besøg af ca. 100 forældre, bedsteforældre og børn i alle aldre, både 

fra skolen, men også "udefra". Ud over en stor gensynsglæde, en masse hygge og snak om 

lockout og alt muligt andet, blev der bagt snobrød og pandekager, drukket kaffe, te og 

saftevand, spist kage, lavet strandbilleder, klartret i træer, flettet pil (med mulighed for at 

"fange en lærer"), løbet QR-løb med mobilerne i hånden og spillet udendørsspil. 

 



Hygge ved Bildsø strand  

 

 

Påskeliljer klar til at blive afleveret i Slotsbjergby i dag 



Antvorskovskole har produceret flere bannere til torsdagens ”Vi ta´r skraldet”  

 

Mads og Bodil m.fl. fra Nymarkskolen benytter busserne flittigt i Odense 

 



Tårnborg og Broskolen har stået ved Korsør Station i dag imellem kl 7-8. 

 

Mon der bliver lyttet til os?

VI ER LOCKOUTET – IKKE KNOCKOUTET 


