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Kære medlemmer 
 
Efter en påske med fokus på vores overenskomstforhandlinger i ganske stor stil har vores 
arbejdsgivere nu iværksat en lock out af næsten alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds. For 
første gang tages dette drastiske initiativ i en koordineret aktion fra de tre arbejdsgivere: staten, 
regionerne, og kommunerne. I Fredericia Lærerkreds betyder det at medlemmerne på 
Mølledamskolen, Ryttergrøftvejens skole og Center for Høretab sammen med alle tjenestemænd er 
undtaget fra lock out. Alle øvrige medlemmer er fra tirsdag den 2. april lukket ude fra deres 
arbejdsplads. Mest drastisk på SOSU skolen, hvor medarbejderne har afleveret nøgler og øvrigt 
udstyr og er udelukket fra mail og interne net i lock out perioden. Det betyder også, at DLF og 
Fredericia Lærerkreds nu går ind i den fase, hvor vi skal gøre alle andre opmærksom på, at vi er 
blevet ramt af lock out. Dette kræver alle medlemmers indsats og som varslet tidligere: 
 
Alle lockoutede medlemmer indkaldes til demonstration tirsdag den 2. april kl. 10.00 (kom 
gerne lidt før) til 11.00 på Rådhuspladsen i Fredericia. Alle, og vi er over 420 lockoutede, 
bedes medbringe en stol! Vi vil gerne undervise, men arbejdsgiveren siger nej. Jeg kan 
levende forstille mig billedet af Rådhuspladsen, hvor alle de lærere Fredericia kommune ikke 
vil lade arbejde sidder og venter på at få lov! Vi vil gerne, men KL, regionerne og staten ved 
finansministeren siger nej. Fredericia Lærerkreds´ happening får opbakning af både 
privatskole- og efterskolelærere denne dag. Pressen er inviteret og kommer. Vi ses. 
 
Efter den fælles demonstration opfordres alle skolevis (evt. to skoler sammen) til at lave deres 
egen lille sit in et passende sted i bybilledet i hele Fredericia. Kredsen har plakater, bannere 
og ikke mindst flyers til uddeling. Dialogen med så mange som muligt er vores vigtigste 
indsatsområde i den kommende periode. 
 
Efter nedenstående plan mødes de lockoutede medlemmer på kredskontoret Danmarksgade 11 2. sal 
til en kort orientering omkring situationen af formanden. Derefter skal alle i gang med at planlægge 
og udføre aktiviteter og happenings, der bakker op omkring vores synspunkter. Medbring ideer og 
engagement. Så mange læreres iderigdom, planlægningsevne og engagement kan ikke holdes ude af 
bybilledet! 
 
2. april 13.00 Alléskolen 
3. april 08.30 Skjoldborgvejen, Bredstrup/Pjedsted og 10ende 
 10.30 Erritsø Centralskole og Bakkeskolen 
 13.00 Skansevejen, Bøgeskov, UU og enkeltmedlemmer 
4. april 08.30 Treldevejen og Købmagergade 
 10.30 PPR 
 13.00 Egumvejen og Lyng 
5. april  08.30 Taulov og Skærbæk 
For vores medlemmer på SOSU skolerne er der særlige arrangementer. 
 
Fredericia Lærerkreds vil i konfliktperioden orienterer dagligt i et konflikt nummer af Nyt 
fra Kredsen, sidst på dagen, om situationen og omkring kommende tiltag, så alle har 
mulighed for at planlægge sin deltagelse i så mange aktiviteter som muligt. Se gerne på 
hjemmesiden også. Vi opfordre alle medlemmer til at være så aktiv som muligt omkring lock 
out situationen og inddrage alle ens netværk i vores fælles kamp for muligheden for at sikre 
kvalitet i undervisningen af hver enkelt elev i skolerne. 
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Kredsstyrelsen har en foreløbig ide om en happening for alle medlemmer, også dem der passer 
deres arbejde. Mere om det senere. 
 

Mvh 
Per Breckling 

 


