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Program for 3. april 

7.45-8.15 Mød op foran skolen m. badges, flag og bannere  
 TFS’s lærere møder på Rådhuspladsen og hjælper med klargøring 

8.30-9.15 Fælles møde på Frederiksberg Rådhusplads 

9.15-9.45 Demonstration fra Rådhuspladsen til Bülowshallen via Falkoner Alle-Rolighedsvej 

9.45-10.30 Ankomst til hallen 

10.30-15.00 Aktiviteter planlægges i hallen og gennemføres rundt omkring fx 

 ”Vi løber så hurtigt, vi kan!” – min. 30-40 lærere (gerne mange flere) løber fra 

Bülowshallen til Skt. Jørgens Sø med bannere/flag. Afgang fra Bülowshallen ca. 

kl.10.30 – husk sports-/løbetøj! 

 ”Vi vil faktisk gerne undervise” – lærere sidder ved borde forskellige steder på 

Frederiksberg og venter på at få lov til at gå på arbejde (Mads Kyrsting) 

 ”Undervisningskaravanen” – bus kører rundt på Frederiksberg og tilbyder elever 

undervisning i fx Den Danske Model, 10-15 lærere (Ane Søegaard) 

 ”Flash Mob” – ca. 100 lærere, der turnerer rundt på Frederiksberg og i 

København med skilte med læreropgaver (Cinna Vollmond) 

 ”KL-patruljen” – lærere i skolepatrulje-outfit med bannere rundt omkring på 

Frederiksberg (Enrico Sørensen) 

15.00-16.00 Fælles møde for alle inkl. tjenestemænd, Christianskolen og Nordens 

Plads på Frederiksberg Rådhusplads 

 

17.00-18.00 Demonstration foran KL i Weidekampsgade http://www.facebook.com/events/504076389652723/ 

– Ane Søegaard m.fl. taler, alle er velkomne! 

 

 

Vi har allerede en lang række gode ideer til aktiviteter mm., der skal arbejdes med i hallen, men 

der er også masser af rum til at byde ind med egne ideer til happenings mv. Mød op, vær med og 

bidrag alt hvad du kan  

 

Har du problemer med at få passet dine børn, er du velkommen til at tage dem med! 

Har du spørgsmål omkring konflikten, kan du blive klogere her:  

www.dlf.org  KONFLIKT Spørgsmål og svar  vælg ”Konflikt-ABC” eller ”Spørgsmål og svar om 

konflikt”  i menuen til højre 

 

 

Nyhedsbrev - 2. april 

http://www.facebook.com/events/504076389652723/
http://www.dlf.org/
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Program for 4. april 

8.30-9.15 Fælles møde på Frederiksberg Rådhusplads 

9.15-9.45 Demonstration fra Rådhuspladsen til Bülowshallen via Falkoner Alle-Rolighedsvej 

9.45-10.30 Ankomst til hallen 

10.30-15.00 Aktiviteter planlægges i hallen og gennemføres rundt omkring fx 

 ”Vi vil faktisk gerne undervise” – lærere sidder ved borde forskellige steder på 

Frederiksberg og venter på at få lov til at gå på arbejde (Mads Kyrsting) 

 ”Flash Mob” – ca. 100 lærere, der turnerer rundt på Frederiksberg og i 

København med skilte med læreropgaver (Cinna Vollmond) 

 ”KL-patruljen” – lærere i skolepatrulje-outfit med bannere rundt omkring på 

Frederiksberg (Enrico Sørensen) 

13.30-14.30  ”Aktivitetstime” ved Skolen på Nyelandsvej, alle deltager! (Jørgen 

Thyregod, Rikke Nørby) 

 

Hold dig opdateret på situationen nationalt og lokalt 
Kender DLF din mailadresse? 
Får du mails fra DLF i din private mailbox? Hvis ikke skal du hurtigst muligt logge ind på medlem.dlf.org – 

log på med NEM-id eller med pinkode (brug dit personnummer som kode). Registrer din private 

mailadresse (ikke arbejdsmail eller skolekom), så er du sikker på at få relevant information fra DLF. 

 

Tilmeld dig sms-service 
Få opdateringer direkte fra FKF på sms – send en sms med teksten FKF + dit navn (fx FKF Jens Jensen) til 

1272. Du vil herefter modtage en sms, som bekræfter din tilmelding. 

 

Følg FKF på facebook www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening 

og på www.fkf.dk 

 

https://medlem.dlf.org/
http://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening
http://www.fkf.dk/

