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Kære kolleger  
  

Kommunalvalget torsdag den 21/11/2017 

 

Læserbrev sendt til Folketidende d.d.: 

 

Nu kan du give folkeskolen din stemme! 

 

Folkeskolen har haft en fremtrædende plads i den kommunale valgkamp på Lolland-Falster. 

Lolland-Falsters Lærerforening har afholdt to valgmøder, hvor folkeskolens forhold er blevet 

drøftet, ligesom den er debatteret på mange andre valgmøder, i debatindlæg i pressen, i 

radiodebatter og på de sociale medier. 

Jeg har oplevet stort engagement og entusiasme i debatterne og stor opbakning til folkeskolen. 

Kandidaterne og de nuværende byråd viser vilje til at investere i folkeskolen.  

Vi vil derfor fastholde de kommende byråd på en fortsat investering i og udvikling af folkeskolen. 

Investeringer der er nødvendige, hvis politikerne skal indfri de løfter, de næsten alle har givet, om 

at lærerne skal have bedre vilkår – og vel at mærke aftale vilkår for bedre at kunne indfri de 

politiske krav til folkeskolen. 

Lolland-Falsters Lærerforening er den ene aftalepart. Byrådene i Guldborgsund og Lolland 

Kommune er den anden. Vi er i arbejdstøjet og venter på, at vælgerne sætter de politikere ind i 

byrådene, som også vil smøge ærmerne op og forhandle en arbejdstidsaftale på plads.  

Det vil være én måde, hvorpå de kan give folkeskolen den stemme, de har lovet. 

Det kan du som vælger understøtte, ved at sætte kryds ved en kandidat der vil arbejde for 

folkeskolens sag de næste fire år. 

Er du i tvivl – test dig selv og find din kandidat ved at tage kandidatprøven på: 

 https://www.folkeskolen.dk/kv17 

 - og giv så folkeskolen din stemme på tirsdag!    
 

 

OK18: 

Kongressen har vedtaget overenskomstkravene. Forhandlingssituationen er kompleks. Vi kræver aftalte 

rammer for arbejdstiden. Det bakker den øvrige fagbevægelse op omkring: 

”Topforhandlere: Lærerne skal have reelle forhandlinger 

Det er en fælles fagbevægelse, der står bag lærernes ret til frie forhandlinger ved de kommende 
overenskomstforhandlinger. Topforhandlere for ca. 745.000 offentlige ansatte har sendt et fælles brev til KL's 
chefforhandler, Michael Ziegler, Danske Regioners Anders Kühnau og minister for offentlig innovation Sophie Løhde. 
Organisationerne understreger i brevet til topforhandlerne for de offentlige arbejdsgivere, at arbejdsgivernes vilje til at 
indgå i et reelt forhandlingsforløb tillægges afgørende betydning i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, 
og opfordrer til at forhandlingerne går i gang hurtigst muligt”. 

 

Som optakt til OK18 sætter Danmarks Lærerforening sammen med 34 andre organisationer fokus på værdien 

af offentligt ansatte i en ny kampagne: 

http://www.dlf.org/nyheder/2017/oktober/dlf-lancerer-ok18-kampagne 

 

Kredsstyrelsen vil i samarbejde med tillidsrepræsentanterne informere og diskutere alle forhold vedr. OK18 i 

den kommende tid. Vi deltager meget gerne i faglig klub møder for at forklare forhandlingsforløb, 

forhandlingssituationen, scenarier og konsekvenser. 

Mere om OK18 i et snarligt kredsnyt! 

Her vil du også få yderligere information om medlemsmødet i Næstved d. 15/1/18 med formand Anders 

Bondo Christensen.  
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FOA, 3F og DLF: Skolen skal være Fællesskabets skole 

Ny antologi og et dogmesæt fra de tre forbund skal sætte fokus på folkeskolen som en demokratisk 

grundpille og en forudsætning for, at det enkelte barn kan vokse op og deltage i og bidrage til samfundet. 

 

Du kan downloade antologien her: 

http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/faellesskabets-skole-gratis-e-bog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otte elevrettigheder, der kan skabe en bedre folkeskole: 

Børnerådet, Børns Vilkår, Skole & Forældre, Danske Skoleelever og Danmarks Lærerforening er gået 

sammen om at give et bud på de bedste rammer for, at eleverne vokser fagligt og menneskeligt gennem 

undervisningen og trygge fællesskaber.  

Læs mere her: 

http://www.dlf.org/nyheder/2017/november/otte-elevrettigheder-der-kan-skabe-en-bedre-folkeskole 

og se de tilhørende videoer om rettighederne på vores Facebook side. 

 

Pædagogisk rækkevidde: 

Husk den gratis bogserie til download: 

http://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/gratis-bogserie-til-dlf-medlemmer 

 

 

Datoer: 

 Tirsdag d. 21/11 Kommunalvalg. Sæt   ved folkeskolen! 

 Mandag d. 27/11 kl. 16 – 19. 

o Medlemsmøde for medlemmer, der ikke har deres hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer. 

Invitation udsendes personligt til målgruppen. Tilmelding senest 22/11.  

 Mandag den 15/1/18 kl. 17 – 19 Medlemsmøde med formand Anders Bondo Christensen i Næstved 

om OK18. Invitation og orientering om mødet udsendes i næste uge. 

 

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 

 

 

Med venlig hilsen       

Henrik Hansen 

Formand  
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