
SLAGELSE LÆRERKREDS 

 
17. april 2013 

 

KonfliktNyt 

nr. 12 

Dagens Indhold:  

  Nyt mødested med Anders Bondo på fredag 

  Støtteudtalelse fra 3F 

 Billeder fra aktionerne tirsdag og onsdag

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 

 

 Rettelse
Anders Bondo Christensen 

kommer til 

Slagelse Musikhus 
se indbydelsen, der udsendes i dag  
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Fuld støtte til lærerne 

Tredje uge i lærernes lockout er netop indledt. Og lærernes kamp mod Kommunernes 

Landsforening (KL) får nu fuld opbakning fra omkring 100 TR´ere i 3F, der i weekenden var 

samlet til landsmødet for Landsbrancheklubben for kommunale og regionale specialarbejdere. 

”I en udtalelse vedtaget på weekendens landsmøde for 100 tillidsfolk retter de kommunale 

specialarbejdere deres vrede mod både regeringen og KL. De går imod, at den planlagte 

skolereform i deres øjne skal finansieres af lærernes overenskomst: 

- Det er misbrug af overenskomstmodellen, hvor tredjepart - regeringen - som ikke er til stede 

ved forhandlingsbordet, bestemmer det endelige resultat, lyder det fra tillidsfolkene. Menuen 

var sat. Formand for repræsentantskabet Dorthea Jensen var generelt rystet over 

overenskomstforløbet i år. Hun beskrev det på denne måde: Menuen var allerede sat frem, 

inden vi kom ind til bordet. Og maden er også allerede bestemt til de næste års 

overenskomstforhandlinger. På landsmødet var der generelt hårde ord til både regeringen og 

fagbevægelsens topledelse. Man opfordrer til tydeligt at sige fra over for politikker, der gør 

samfundet mere skævt. For det skaber mistillid til såvel regeringspartierne som de faglige 

organisationer”. 

 

Billeder fra tirsdag den 16. april: 

 



Fælles møde for alle lærere fra Dalmose og Flakkebjerg skoler, hvor der først var en orientering 

fra Per Haugaard og mulighed for spørgsmål. Derefter var der lækker mad og derefter 

produktion af aktionsmaterialer til de kommende dage.  

 

 

Korsør:  ”Når vi vinkede til folk i toget, blev der både vinket og smilet igen. Vi nåede 2 

vestgående og 2 østgående tog i løbet af godt 50 minutter. I pauserne delte vi påskeliljer ud, 

med tekst og i plasticpose”. 



 

Der blev ønsket ”God arbejdslyst” til togpendlerne. 

 

 Sanne & Palle har sendt fotos  fra Agersø. De har valgt at lave et par "tag-Onsdag den 17. april:

selv-steder" samt nogle opslag, for hvis man skal have fat i folk herovre, så skal det ske meget 

tidligt om morgenen eller meget sent på eftermiddagen. De har også haft gode dialoger med nogle 

af ø-boerne i løbet af formiddagen. 

 



 

Offentligt opslag på Agersø 

 

 

Foran Agersø skole, hvor påskeliljerne står fremme til at tage med hjem 

 



”Den grimme ælling” blev læst højt på Nytorv i 30 sekunder 



 

FlashMob i Vestsjællands Centret i 30 sekunder: Forinden var der en snak uden lige, men 

pludselig var der meget stille! 

 

Få dagens kram af Antvorskovlærerne 



 

Krammemarked på Antvorskov skole 

 

 

Der er endnu blomster tilbage – kom og hent   

VI ER LOCKOUTET – IKKE KNOCKOUTET 


