
 

Det har været en hektisk uge med masser af aktivitet og engagement. Der har været 

en kæmpestor opbakning og god stemning til de afholdte aktiviteter, og det har I æren 

for. Vi skal forsøge at bevare engagementet og gejsten blandt medlemmerne. Følelsen 

af fællesskab og solidaritet er helt afgørelsen for det!   

 

Det skal vi dyrke ved også at have fokus på indadrettede aktiviteter - også for vore 

tjenestemænd. Lad fantasien blomstre. 

 

Undersøgelser viser, at det er os, der i øjeblikket har sympatien i befolkningen. Det 

er vore budskaber, der fylder medierne. KL´s negative annoncekampagne giver dem 

bagslag.  

 

Vi skal fremstå som dem, der VIL arbejde. Vi er de lockoutede. Vi er dem, der ikke 

må arbejde og give eleverne den undervisning, de har fortjent, og som de har krav på. 

  

Jeg oplever, at der er stor sympati for vores kamp helt lokalt. Der var masser af 

klapsalver i går morges – og tudende bilhorn.  

 

Vi har de øvrige organisationers opbakning. De ved, at vi også kæmper deres kamp. 

Det er en kamp om den danske model. I dag er det os – i morgen er det dem. Det 

ved de godt! 

 

De vil ikke lave sympatistrejker – endnu, men det kan komme, hvis vi bliver kørt 

over af regeringen. 

 

Vi har i almindelighed haft en god pressedækning helt lokalt - med Søndagsavisen 

som den klare undtagelse. Vi skal veje vores ord og budskaber på en guldvægt. Vi 

skal bevare sympatien og hele tiden forklare, hvad konflikten går ud på, så 

menigmand forstår det: 

 

Vi vil undervise – ikke være i konflikt. 

God kvalitet i undervisningen forudsætter god forberedelse. 

Hvad laver en lærer – udover at undervise? 

 

Vi er ikke imod, at eleverne skal have mere undervisning.  

Vi er ikke imod, at lærerne skal være mere tid på skolen.  

Vi er ikke imod, at der skal laves spændende undervisning. 

 



MEN vi er imod, at det er lærernes arbejdstid, der skal betale for en 

folkeskolereform, og vi er imod, at det kaldes en forbedring af folkeskolen, når det 

reelt vil blive en forringelse. 

 

Forhandlinger med KL er ikke længere en mulighed. Parterne er for langt fra 

hinanden, så derfor drejer det sig om, at vi skal arbejde på, at regeringen laver et 

afbalanceret indgreb, så vi ikke bliver kørt over af Coridon!  

 

Vi skal forsøge at påvirke et indgreb, så det i hvert fald vil indeholde disse 

elementer: 

 

 Vi vil ikke af med aldersreduktionen. 

 Der skal være en lokal forhandlingsmulighed for arbejdstid. 

 Der skal være afsat tid til forberedelse. 

 Vi skal have de samme rammer om vores arbejdstid som i alle andre offentlige 

overenskomster. Varslingsbestemmelser – overtid mv. 

 

Det er helt afgørende for os i den kommende tid, at folkestemningen og 

lokalpolitikerne er med os.  Vi skal sikre os, at vi med vore aktioner kan bringe 

regeringen i en sådan situation, at de ikke tør lave et indgreb, der kun tilgodeser KL´s 

interesser. 

 

Alt andet vil være ødelæggende for en folkeskolereform – og for den danske 

folkeskole.   

  

DET SKAL VI KÆMPE FOR I DEN KOMMENDE TID. 

 

VI ER LOCKOUTEDE – IKKE KNOCKOUTEDE.  

  

  

 

 


