
 

 
Om få timer går vi alle på påske”ferie”, mens forhandlingerne om en ny overenskomst fort-

sætter i Forligsinstitutionen. Der forhandles på både det kommunale, regionale og statens 

område. Der er afsat møder til og med onsdag d. 28. marts – med mulighed for forlængelse 

ind over påskedagene. Med udgangen af marts udløber nuværende overenskomster, så senest 

da skal forligskvinden tage stilling til, om der er så meget god gang i forhandlingerne, at det 

giver mening at forlænge, hvilket hun kan gøre 2x14 dage – eller forhandlingerne ikke fører 

til resultat, og de af organisationerne varslede strejker træder i kraft 4. april og KL’s lockout 

træder i kraft 10. april. 

Der er forbud mod at udtale sig om forløbet i Forligsinstitutionen, så længe det er i gang – så 

vi ved faktisk intet. 

Når vi ikke kender udfaldet, så må vi forberede os på, at en konflikt kan blive resultatet. 

Og jeg kan love jer, at vi er forberedte! 

I Kalundborg er knap 1100 medarbejdere varslet strejke, det drejer sig om: dagplejere, pæ-

dagoger, pædagogmedhjælpere, lærere på almenskolerne, DLF-afdelingsledere på skoler, 

HK-er i jobcenter og på skoler, socialrådgivere i Jobcenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og en enkelt fyrkigger på Røsnæs. 

De faglige organisationer har holdt møder, hvor vi har besluttet både at foretage noget i fæl-

lesskab og hver organisation for sig, men at vi også kan deltage i hinandens tiltag og aktivi-

teter.  

Vi vil starte 4. april med et stort fælles møde med central taler. Aktiviteterne herefter bliver 

tilrettelagt sammen med jer og jeres tillidsrepræsentant. 

Vi opretter fælles kommunikationsplatforme og aktivitetskalender, som kan følges. Rigtig 

megen information vil ske på Insite og facebook. 

Vi ved også, at Forhandlingsfællesskabet arbejder på stor fælles demonstration i København 

– sandsynligvis i Fælledparken. 

Det er for os helt vigtigt, at vi i vore aktiviteter signalerer, at vi står fælles i denne strejke. 

Bliver resultatet at vi er i strejke 4. april, så vil I få nærmere information d. 3.april, ligesom 

vi har indkaldt tillidsrepræsentanterne til møde 3. april. 

Vi vil blive frontkæmpere, når de øvrige bliver lockoutet 10. april. Vi vil ikke blive lockou-

tet, vi fortsætter i den strejke, som organisationerne har varslet. 

 

Hvad er jeg forpligtet til under en strejke? 

Under en strejke er man ikke i ansættelse, men støttes økonomisk af sin organisation, derfor 

er man også forpligtet til at deltage i initiativer, som organisationen igangsætter under en 

strejke. Rigtig mange organisationer kræver fremmøde svarende til normale daglige møde-

tid, samt afkrydsning for fremmøde. Det kræver vi ikke i Kalundborg Lærerkreds – vi har 

tilliden til medlemmerne. 

 

Hvor kan jeg finde svar? 

På foreningens hjemmeside ligger Konflikt ABC, med spørgsmål og svar – eller spørg din 

TR eller mail/ring til kredskontoret. 

 

Tillidsrepræsentanten 

Din TR har rigtig mange informationer, så brug din TR – men støt også din TR, så vi sam-

men kan komme godt igennem konflikten 

 
  NYHEDSBREV 

Nr. 5 
 

27. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
22. marts 2018 

 

    
 

 
 

Hoved 

foreningen 
DLF: 

www.dlf.org 
Link til konflikt 

Vejledning: 

http://www. 

dlf.org/loen-

og-
vil-

kaar/ok18/ko
nflikt-abc 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

VIGTIGT! 
 

Hvis du er 

varslet strejke 

eller lockout, 
så har du i 

onsdags mod-
taget et brev 
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Hvordan bliver jeg dækket økonomisk? 
DLF har valgt lånemodellen, simpelthen fordi den er den billigste for medlemmerne. 

I har modtaget medlemsbrev fra Anders, hvor han forklarer modellen, og der findes både 

Youtube klip og tegneserie på Facebook. 

Hvorfor er lånemodellen den billigste for medlemmerne?  

Med lånemodellen skal der ikke betales skat, det skal der ved konfliktstøtte, derfor er lånet 

ca. det halve af støtten. Uagtet hvilken model der anvendes, så skal det beløb, som konflikten 

har kostet Særlig Fond, tilbage i Særlig Fond, så vi er polstret til næste overenskomst. Derfor 

vil det være billigst for medlemmerne, at lånemodellen anvendes. Alle medlemmer af DLF – 

uagtet om de er i konflikt eller ej – betaler det samme, når Særlig Fond skal fyldes op igen. 

Nogle betaler det ved at tilbagebetale lån, andre ved forhøjet kontingent.  

Efter sidste lockout blev kontingentet til foreningen samtidig sat så meget ned, så den reelle 

månedlige udgift for alle blev 107kr. for alle. 

Hvordan det præcist bliver efter denne konflikt tages der først stilling til, når den er slut. Det 

afhænger af konfliktens længde, ligesom det er lovet, at der tages hensyn til os, der starter 

konflikt 6 dage før andre bliver lockoutet.  

 

Lærere, der er varslet strejke/konflikt, og som er forudlønnet: 

Vi har med HR-afdelingen aftalt, at I får jeres aprilløn uden løntræk. Så trækkes det i 

majlønnnen, når man konkret ved, hvor mange dage det drejer sig om. 

 
Nødberedskab på Inklusionscentrene: 

De centrale parter har d. 22. marts drøftet nødberedskab i de 10 kommuner, der er udtaget til 

strejke på vort område – for vores vedkommende på inklusionscentrene. KL har meddelt, at 

der ikke er behov for nødberedskab i Kalundborg Kommune. Det betyder, at lærere og pæ-

dagoger i inklusionscentrene er fuldt strejkeramt. 

 

Karen Sørensen, Kredsformand 
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DLFInSite 

Fremover vil DLF bruge DLFInSite til at kommunikere med sine medlemmer.  
 

Det er vigtigt at medlemmer tager platformen i brug her fra starten af marts, ikke mindst pga. 

den truende konflikt i forbindelse med OK18 

 

Du finder den på  https://dlfinsite.dlf.org .  

For at få adgang skal du bruge dit cpr.nr uden bindestreg. Koden er de sidste 4 cifre i dit 

cpr.nr.  Der arbejdes på at tilknytte unilogin til sitet. Har du problemer med at komme på, 

kan din TR hjælpe dig. 

Din TR vil oprette en ”Faglig Klub” gruppe og derigennem også holde dig orienteret. 

Marianne Labuz, kredsstyrelsesmedlem 

 

Generalforsamlingen 

Kredsstyrelsen siger mange tak for jeres opbakning til en god generalforsamling, afholdt i en 

god stemning og med rigtig gode signaler om fællesskab - i den situation, vi står i lige nu. 

Vore vedtagelser har været godt optalt i Nordvestnyt, ligesom vi har sendt dem til politiker-

ne. 

Kredsstyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Lone Varming som næstformand og 

Anita Rathje som kasserer. 

Karen Sørensen, kredsformand. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-17 
Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 

 

 
 

 
 

 

Kalundborg 

Lærerkreds 

Nytorv 8,1 
Kalundborg 

Tlf:  
5951 5112 

Mail: 

053@dlf.org 
Hjemmeside: 

www.kreds53.
org 
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