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I sidder formentlig med kredsens sidste udgave af KonfliktNyt, da der i
dag er blevet varslet et lovindgreb af regeringen. Lockouten vil
formentlig være slut på lørdag
I skal alle have tusind tak for alle tilsendte billeder. Det har muliggjort,
at vi har kunnet sende øjeblikssituationer rundt til alle medlemmer af
de mangfoldige kreative aktioner. Vi har fået mange tilbagemeldinger
om, at det har været en god måde at følge med i, hvad alle har deltaget i
under lockouten.
Vi takker for det engagement, den udholdenhed og den kreativitet, I har
udvist. I har ganske enkelt været enestående. Det sammenhold og den
solidaritet, I har udvist, skal vi værne om og sammen bruge i den
kommende tid.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, har
følgende kommentarer til regeringsindgrebet:
”Folkeskolen er havnet i en meget vanskelig situation, hvor lærerne er blevet kørt over af
parløbet mellem regeringen og KL. Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL’s
ønsker. Der har ikke været reelle forhandlinger, fordi KL hele tiden har følt sig bakket op af
regeringen. Vi står nu overfor en større reform af skolen, som er kommet meget skidt fra start.
Men jeg vil godt understrege, at vi fortsat vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vores
medlemmer har mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet. Og vi vil arbejde for, at
reformen af folkeskoleloven baseres på forskning og viden.”
”Vi er fra Danmarks Lærerforenings side kommet med adskillige kompromis-forslag i
forhandlingerne med KL. Nu står vi i en situation, hvor det er KL, der ensidigt er blevet
tilgodeset. Det giver KL og regeringen et særligt ansvar for at ”vinde freden” og få tingene til at
fungere i folkeskolen nu, hvor konflikten er overstået.”
”Det store sammenhold og engagement, som vi har oplevet blandt lærerne over hele landet, har
styrket sammenholdet i Danmarks Lærerforening. Lærerne har vist deres professionelle
engagement og vilje til at levere den gode undervisning. Vi skal nu til at få hverdagen til at
fungere, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for undervisningen. Her har kommuner og
skoleledere selvfølgelig et særligt ansvar, men jeg vil opfordre alle parter omkring skolen til at
gøre deres yderste for at sikre folkeskolens fremtid,” slutter Anders Bondo Christensen.

Hvorfor ser de så alvorlige ud?
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Her blev indholdet i regeringens lovindgreb offentliggjort: Bla bla bla bla bla

Ved Brugsen i Frølunde i dag

Tak for denne gang

