
 

OK18 
Forhandlingerne i forligsinstitutionen har ligget stille i en uges tid, men i går onsdag var 

kommunernes forhandlere indkaldt og de forhandlede i 14 timer til over midnat. Der er ikke 

sammenbrud i forhandlingerne, men som i kan læse overalt i medierne, så er det stadig de tre 

”knaster”, der volder problemer. Det kommunale område er indkaldt til forhandling igen på 

søndag. 

I dag torsdag er regionernes forhandlere indkaldt og Lørdag er det statens tur.  

Der er forbud mod at udtale sig om forhandlingerne i Forligsinstitutionen – det har forligs-

mand Mette C hristensen måttet præcisere over for forhandlerne. 

Vi ved derfor ikke, hvad forligsmanden har brugt den sidste uge til, men det er helt sikkert, 

at hun har noget med til forhandlerne, når de mødes i disse dage. Om det er en fortsættelse af 

forhandlerne hvor de slap eller det er et egentligt mæglingsforslag, hvor hun har prøvet at få 

enderne til at nå sammen, det må vi gå i uvished om. 

Og uvished, det går vi i… Jeg tror, at vi alle nu godt kunne tænke og en afslutning – helst en 

løsning, så vi undgår en konflikt.  

Vi følger vel også alle spændt forhandlingerne, medierne er aktive på hver sin måde. Hvis du 

ønsker DLF’s informationer, så gå ind på foreningens hjemmeside, hvor du kan følge med i 

forhandlingerne – her findes også info om vores fælles slogan. En løsning for alle og DLF’s 

slogan: Væk tilliden. På foreningens hjemmeside ligger også al information om konfliktsitu-

ationen i Konflikt ABC, samt information om konfliktlån. 

Med hensyn til konfliktlån, så kommer det jo først på tale HVIS vi kommer i konflikt – du 

vil da modtage en besked om procedure. For nogle vil længden af konflikten nok også være 

afgørende for, om man vil tage et lån. 

Hvad sker der så nu? Der sker en masse, for vi skal jo stadig værne om organisationernes 

fællesskab og vi skal sørge for at sikre, at befolkningen ved, at denne overenskomst handler 

ikke bare om løn, lærernes arbejdstidsaftale og betalt spisepause. Den handler om anerken-

delse og tillid til de offentligt ansatte og den handler om vores velfærd. 

 

Vi glæder os til at se dig, med hue, badge og  

mulepose – så sørger vi for flyer, skilte mv. 
 

 

 

Aktiviteter: 
Fordi så meget står på spil, så har vi også alle en forpligtelse til aktivt at bakke op om vore 

forhandlere. Det kan vi gøre på mange måder lige fra smalltalk med naboen til store demon-

strationer.  

I onsdags var nogle af os samlet til demonstration i København. Det var en helt utrolig ople-

velse, et kæmpestort fællesskab, hvor alle organisationer stod sammen om budskabet. 

I morgen fredag har organisationerne i Kalundborg arrangeret en aktion kl. 15-17, med start 

på Klostertorv, hvorefter vi defilerer ud i byen og taler med folk. Vi håber at se dig!  

Fredag d. 20. april er der stor demonstration i Roskilde, og der afgår fælles bus fra Kalund-

borg og Jyderup. Se mere om begge aktioner på DLF InSite – hvor du hele tiden kan følge 

de forskellige aktiviteter. 

 

Hvis du er på Facebook, opfordres du til medlemskab af gruppen Konflikt Kalundborg 

2018 , hvor alle informationer og kommunikation lægges ind. Lyt også til din TR, som har 

de sidste informationer om forhandlingssituation og aktioner. 

 

 
  NYHEDSBREV 

Nr. 6 
 

27. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
12. april 2018 

 

 
 

STREJKE? 
Læs Nyheds-

brev nr. 5/22. 

marts om dine 
vilkår og  

muligheder. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1.  maj 

LO/FTF 

holder 1. maj 
sammen i 

Gryden. 
Arrangemen-

tet starter kl. 

13 med gode 
taler og  

aktiviteter. 
Kom når du 

kan! 

 
 

 
 

 
 

Hoved 

foreningen 
DLF: 

www.dlf.org 
Link til konflikt 

Vejledning: 

http://www. 

dlf.org/loen-

ogvil-
kaar/ok18/ko
nflikt-abc 
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Skulle forhandlingssituationen ende med strejke, så vi du få direkte besked om, hvordan du 

skal forholde dig. Vi har sammen med de øvrige faglige organisationer lagt en præcis plan, 

som træder i kraft, hvis strejken bryder ud. 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

DLFInSite 
Husk at tjekke nyheder på DLFInSite. Det er dér, du får de seneste nyheder fra foreningen, 

og der kommunikationen kommer til at foregå, hvis der kommer en konflikt. Det er muligt 

under normale omstændigheder, at bruge sin unilogin til som adgang til DLF.  

I tilfælde af en konflikt vil dette ikke være en mulighed, og man er derfor nødt til at bruge sit 

cpr. nr.  

Vær opmærksom på fra hvilken enhed du tilgår DLFInsite. Hvis du ikke bruger en personlig 

enhed, kan dit cpr. nr. muligvis blive set af den næste bruger. En browser vil ofte gemme 

brugernavnet. 

Det er nu muligt at tilgå DLFInSite fra din smartphone. Følg nedenstående vejledning. Det 

er afprøvet og virker! Bemærk at du ikke kan bruge unilogin til denne app. 

 

Installation af app til DLF InSite 

1. Åbn App Store (Apple-telefoner) eller Play butik (Android-telefoner) på din telefon 

og søg efter ’IntraNote Workspace’. Hent app’en.  

 

2. Når app’en åbnes første gang vil du møde billedet 

vist til højre. 

Angiv server-url’en https://dlfinsite.dlf.org og tryk 

’Næste’. 

OBS: App’en virker lige nu ikke på DLF-netværk, så 

hvis din telefon er forbundet til kredsens netværk, 

skal den først frakobles 

 

3. Angiv dit brugernavn og adgangskode. Bemærk, at 

det ikke er muligt at benytte UNI-login i app’en. 

Vær derfor opmærksom på om du logger ind med 

CPR nummer eller initialer (AD-login). Tryk ’Log-

in’ 

 

4. Når du er logget ind vil du se de kanaler du har rettigheder til.  

Kanalerne er rettighedsbestemt, så der er forskel på hvilke kanaler et kredsstyrelsesmedlem, 

en TR og en AMR kan se.  

Du vil i app’en kunne læse indhold fra de standardrum (Kreds, TR, AMR og KS) du er med-

lem af.  

Ønsker du at kunne læse nyheder fra ad-hoc grupper eller faglig klub, skal du opsætte et per-

sonligt abonnement. En vejledning kan findes under Vidensbank  Vejledninger  Vejled-

ning til opsætning af personligt abonnement. Du vil derefter kunne finde nyheder fra disse 

rum i kanalen ’Abonnementer’ 

Marianne Labuz, kredsstyrelsesmedlem 

 

 
 

 
LÆRER- 

KALENDER 
FOR 2018/19 

Lander på 

kredskontoret  
ULTIMO MAJ. 

Nærmere info. 
Når dato 

nærmer sig 

 
 

 
 

 
 

 

 
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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