
                 

 

 

  

 

 

 

Hvad sker der den kommende tid på Frederiksberg? 

I uge 12 (ugen op til påskeferien) er følgende aktiviteter 

på programmet: 

 

 Onsdag 20/3: Demonstration på Københavns Rådhusplads 

kl. 16:15 og Slotspladsen (Christiansborg) kl. 17-18:15.  

Vi efterlyser Ziegler og Corydon for mord på Den danske 

Model. Vær med i begravelsesoptoget  Vi har brug for 

dig. Kom med! 

 

 Torsdag 21/3: Generalforsamling kl. 17:30 på Skolen ved 

Nordens Plads – for alle medlemmer (dørene åbner kl. 16, 

spisning fra kl. 17); læs mere på www.fkf.dk 

 

 Fredag 22/3: SMS-aktion, ”Fredagshumøret” på P3 (spørg 

din TR, hvis du vil vide mere) 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev uge 12 

http://www.fkf.dk/


                 

 

 

  

 

 

Hvad skal der ske, hvis vi bliver lockoutet? 
Vi ved endnu ikke om og i givet fald hvornår en evt. lockout træder i kraft – vi ved, at det tidligst bliver fra 

¼. Så snart vi ved mere, bliver I selvfølgelig orienteret, ligesom DLF også sender info ud, hvis man har 

registreret sin mailadresse. 

Hvis der vi bliver lockoutet, er her en foreløbig plan for den første dag (uanset hvilken dato, det ender med 

at blive): 

 

 Første dag under lockout: man møder kl. 7.45 foran egen skole, TR krydser af. Hils på forældrene, vær 

synlige og tydelige omkring, at lærerne gerne vil undervise, men ikke må komme på arbejde. 

Alle samles på Frederiksberg Rådhusplads til medlemsmøde til orientering, planlægning af de 

kommende dage mv. ml. kl. 8 og 9. 

Efterfølgende går vi i samlet flok over på Frederiksberg Rådhusplads, hvor vi danner kæde om 

Rådhuset med budskaber som fx ”Vi vil faktisk gerne undervise, men Frederiksberg Kommune og KL og 

Finansministeriet vil ikke give os lov”. 

Herefter er der forskellige aktiviteter rundt omkring på Frederiksberg til omkring kl. 16 – nærmere info 

følger, så snart vi ved mere. 

 

 Øvrige dage: man møder kl. 7.45 foran egen skole, TR krydser af. Hils på forældrene, vær synlige og 

tydelige omkring, at lærerne gerne vil undervise, men ikke må komme på arbejde. 

Herefter mødes alle sandsynligvis i Bülowsvej Hallen, hvor dagens aktiviteter planlægges og 

annonceres.  

 

Eksempler på aktiviteter under evt. lockout: 
 Undervisning udenfor skolen: ”Vi vil faktisk gerne undervise” – lærerne tilbyder undervisning 

forskellige steder i byen eller i en særlig ”undervisningsbus”, hvor elever kan komme forbi til 

kvalificeret undervisning. 

 

 Flash mob: 60-70 lærere + ekstra stiller op på udvalgte steder og laver flash mob om hvad en lærers 

arbejde egentlig indebærer – nærmere info følger. 

 

 Markering foran skolerne fx som skolepatrulje: Et antal lærere stiller om morgenen op som 

skolepatrulje eller lignende ved skolens trafikknudepunkter med skilte/bannere med budskaber som fx 

”Ensrettet – lederen bestemmer”, ”Skolearbejde – langsom kørsel”, ”forberedelse forbudt” mm. 

 Aktivitetstime kl. 11-14: Alle samles fx på Nyelandsvej, hvor der holdes ”aktivitetstime”. Nogle få 

lærere forsøger at få sat gang i aktiviteter, øvrige lærere + evt. studerende deltager. Formål: at sætte 

fokus på det uhensigtsmæssige i aktivitetstimerne fagligt og pædagogisk og på de fysiske 

begrænsninger vi har på Frederiksberg. 



                 

 

 

  

 

 

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/

