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Kære medlemmer 
 
Mange tak for opbakningen i den forløbne tid. 213 tilmeldte til generalforsamling, dejligt og så på 
en fredag! Næsten på alle skoler uddelte lærerne og bh.kl.lederne flyers og tog dialogen onsdag 
morgen med forældrene omkring overenskomstforhandlingerne og den nye folkeskolereform. Om 
eftermiddagen havde Fredericia Lærerkreds 3 busser og cirka 30 medlemmer i privatbiler i Odense 
til demonstration under parolen: Lærerne er de første – hvem bliver de næste. Det var en kold 
demonstration, men humøret og fællesskabet var godt.  
 
I skrivende stund er der kun timer til det, som af mange opfattes som de ”afgørende forhandlinger” i 
forligsinstitutionen. Meget tyder på en lockout, og på skolerne gøres der klar til konsekvenserne af 
dette, muligvis allerede fra den 2. april. Jeg tror det er overflødigt, men følg med i nyhedsstrømmen. 
DLF og Fredericia Lærerkreds vil orienterer via mail og via hjemmesiderne. 
Alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds skulle være klar over deres situation i forhold til en evt. 
lockout. På DLF’s hjemmeside under lockout ”knappen” ligger der omfattende information 
omkring forholdene i lockoutperioden. Er du i tvivl så kontakt TR eller kredsen. Kredskontoret 
holder ekstraordinært åbent man-tir-onsdag i påskeferien mellem 10 og 13, ligeledes på telefon 
75910900. Skriv gerne på kredsens mail: 112@dlf.org I hastende tilfælde er mit telefonnummer 
29622652. Jeg ringer tilbage hurtigst muligt. 
 
I tilfælde af en konflikt indkaldes alle lockoutede medlemmer 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 og 
finansministeren siger nej. 
 
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 Alle´skolen 
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 SOSU og PPR 
 13.00 Egumvejen og Lyng 
5. april  08.30 Taulov og Skærbæk 
 
Kredsstyrelsen har en foreløbig ide om en happening for alle medlemmer, også dem der passer 
deres arbejde. Mere om det senere. 
 

God påske og ikke mindst fortsat god kamp 
Per Breckling 

 


