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OK18 – STEM!
Afstemningen om Ok18 er i fuld gang, og jeg skal kraftigt opfordre til, at man bruger sin
stemme.
En lav stemmeprocent kan tolkes som om, vi er ligeglade med vores arbejdsvilkår – og som
om vi har glemt #nokernok
Kredsen har sendt medlemsbreve ud til jer, hvor vi beskriver situationen og hvor I kan læse
kredsstyrelsens anbefaling og begrundelserne herfor.
MEN: Det er vigtigt, at du selv tager stilling til resultatet og afgiver din stemme med det, der
for dig opleves som det rigtige.
Så STEM – en høj stemmeprocent er et signal om, hvor vigtige vore løn- og arbejdsvilkår er
for os! Og det understøtter demokratiet i DLF
STEM! –
hvad du stemmer er din sag, bare du stemmer!
STEM! –
og hav respekt for andres valg, når du stemmer!
STEM! –
og få dine kollegaer til at stemme.
STEM! –
Kredsen har som vanligt dusør til den lille og store skole/arbejdsplads
med højeste stemmeprocent.

FERIEUGERNE
I
KALUNDBORG
KOMMUNE
28, 29, 30,
42 og 7

FERIEUGERNE
PÅ
SYNSCENTER
REFSNÆS
28, 29, 30,
31 OG 42

Læs Folkeskolens indstik om OK18-afstemningen
Som stemmeberettiget medlem kan du fra fredag d. 25. maj til
søndag d. 3. juni kl. 16 stemme om OK18-resultatet.

Du stemmer på ’Min side’
Afstemningen gennemføres elektronisk på ’Min side’.
Du har fået et personligt link til afstemningen tilsendt på mail.
Du kan også logge ind direkte på ’Min side’ og afgive din stemme.

HUSK!
AT TJEKKE
DLF.INSITE
FOR
INFORMA
TION

Se, hvor mange der har stemt her
Hvor mange har stemt på DIN skole???
http://webapp.dlf.org/ok18/barometer.aspx?o=OK18&k=053

Hvornår bliver resultatet offentliggjort?
Resultatet forventes offentliggjort mandag d. 4. juni om eftermiddagen på foreningens
hjemmeside.

Hoved
foreningen
DLF:
www.dlf.org

Kongres 7. juni
Uagtet afstemningsresultatet, så har hovedstyrelsen besluttet at indkalde til en 1-dages
kongres d. 7. juni.
Emnet er: Foreningens position og muligheder
Det har hovedstyrelsen vurderet, at vi ikke kan vente med at drøfte og lægge nogle linjer for,
idet den ordinære kongres først ligger i slutningen af oktober.
Vi har endnu ikke modtaget materiale, men I kan følge kongressen og materiale på
foreningens hjemmeside.
Karen Sørensen
Kredsformand

Åbningstider
Kredskontoret:
Mandag 10-15
Tirsdag 10-15
Onsdag 10-17
Torsdag10-15
Fredag 9-13

Medlemskurser – et rigtig godt tilbud!
Konferencerne indeholder tre inspirerende dele. ’Gode arbejdsfællesskaber’, ’Teknologi i
Undervisningen’ og ’Den fagprofessionelle stemme’.
Foreningen har valgt disse temaer, fordi vi mener, at den fagprofessionelle stemme fortsat
skal styrkes, og at teknologiens indflydelse på arbejdet skal diskuteres. Derudover sætter vi
spot på arbejdsfællesskaberne og deres fokus på kerneopgaven.
LÆS MERE i Folkeskolen fra 24. maj.
Konferencen foregår på foreningens dejlige ejendomme.
TAG din kollega under armen, og nyd et godt og GRATIS
samt inspirerende kursus.

Lærerkalenderen:
Du kan endnu nå at få lærerkalenderen – kontakt din TR eller hent den selv på kredskontoret.
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