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Konflikten kommer 

nærmere

Spørgsmålet  er  snart  ikke  om
den  kommer,  men  nærmere
hvornår?  Idet  forligsmanden
Mette Christensen har udsat en
eventuel  konflikt  med 14 dage,
betyder  det,  at  datoen  for  en
evt. strejke er udsat til søndag d.
22. april og den varslede lockout
til lørdag d. 28. april. Med min-
dre  forligsmanden  inden  da
meddeler, at hun har opgivet at
nå et resultat. Så kan konflikten
begynde  på  femte-dagen  efter
den beslutning.  Og  her  taler  vi
både om strejke og lockout. 

Det er grundliggende en ulykke-
lig situation, som vi er havnet i.
Det  er  oven i  købet  også  både
unødvendigt og helt uforståeligt.
Hvis  arbejdsgiverne  havde  haft
den samme tilgang som de hav-
de engang, så havde vi slet ikke
diskuteret  om de offentlige  an-
satte  også  skulle  have  en  fair
reallønstigning.  Det  havde  gan-
ske enkelt  ikke været en knast,
for der er nemlig råd til det.  

De tre krav som lønmodtagersi-
den  har  fremført  er  svære  at
slække  på.  Fordi  de,  i  vid  ud-
strækning,  nærmest  bare  er
ønsker  om  at  fortsætte  som  vi
plejer.  Det  er  defensive  krav  -
men principielle! 

Vi  skal  ikke  være  lønførende,

men  vi  skal  nogenlunde  følge
den private lønudvikling. 

Vi  vil  gerne  have  sikkerhed  for
spisepausen,  som  arbejdsgiver-
ne  har  skabt  usikkerhed
omkring. 

Sidst  men  absolut  ikke  mindst,
så vil vi have en arbejdstidsafta-
le, som sikrer nogle helt  basale
rettigheder. 

1. Vi  vil  gerne  kende  vores
arbejdstid.

2. Ved ændringer vil vi  ger-
ne  bede  om  et  rimeligt
varsel. 

3. Vi vil gerne have vores ar-
bejdstid  gjort  op  med
jævne  mellemrum,  så  vi
kan se, om vi har overar-
bejde.

Det er ikke ublu krav, men vi vil
ikke stilles ringere end andre of-
fentlige ansatte.

Hvis ikke vi bliver imødekommet
på de punkter, så er det hver at
tage konflikten. Både fordi alter-
nativet  og  udsigten i  fremtiden
bliver mere dyster og usikker, da
arbejdsgiverne på den måde lyk-
kes  med  at  bruge  overens-
komstforhandlingerne til at føre
regeringens udgiftspolitik. Desu-
den  bliver  den  så  omtalte
danske  model  i  realiteten  af-
monteret.  Og  det  kan  ingen
være tjent med. 

De positive ting 

Alt er dog ikke helt sort. Det er
positivt, at den danske model er
kommet på dagsordenen og vir-
kelig  er  blevet  diskuteret.
Sandsynligvis  forsætter  diskus-
sionen  på  den  anden  side  af
dette forløb. 

Musketéreden  har  ført  til  et
større og stærkere sammenhold
på tværs af fagbevægelsen. Det
var  et  historisk  syn,  at  se  over
10000  tillidsvalgte  stå  sammen
på  tværs  af  forbund  ved
stormødet i Fredericia. 

Der er stadigvæk fokus på vores
arbejdstid  og  i  modsætning  til
sidst er den offentlige sympati til
klar  fordel  for  lønmodtagerne.
Det kan vise sig, at have meget
stor  betydning,  hvis  vi  kommer
til et regeringsindgreb. 

Indtil  da  håber  vi  stadigvæk på
#enløsningforalle!

Ny konstituering i 

kredsstyrelsen

Efter  generalforsamlingen  i  sid-
ste måned, hvor vi sagde farvel
til næstformand Jan Pedersen og
velkommen til Pia Belhaiba Han-
sen fra Hummeltofteskolen, har
kredsstyrelsen  konstitueret  sig.
Formand  er  fortsat  Ole  Pors-
gaard, ny næstformand er blevet
Peter  Rahbek  og  Gitte  Winther
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er fortsat kasserer. Delegeret til
kongressen blev Ole Porsgaard,
Hanne  Wiegandt  og  Christian
Larsen. 

Ny centerchef er ansat

Kirsten Balle er ny i spidsen for
Center for  Uddannelse og Pæ-
dagogik.  Hun  kommer  fra  en
stilling som centerchef for sam-
me  område  i  Glostrup
Kommune. 

Kirsten er oprindeligt uddannet
lærer,  cand.pæd.  i  pædagogik,
og  har  en  master  i  Public
Governance.  I  hendes  karriere
indtil nu, har hun været skolele-
der,  skole-  og  kulturchef,
ansvarlig  for  pædagog-  og  læ-
reruddannelserne samt center-
chef  for  Dagtilbud  og  Skole  i
Glostrup Kommune. 

Igennem sin karriere har Kirsten
haft  stort  fokus  på  ledelse  af
pædagogik, læring og udvikling
samt på, hvordan det tværfagli-
ge  samarbejde  bidrager  til  at

løfte kerneopgaven. 

"Med  Kirsten  får  vi  en  utrolig
dynamisk  centerchef  med  et
stort drive. Hun har en stor vi-
den  indenfor  området,  er  god
til  at  sætte  en  retning  og  få
dem der er omkring hende til at
synes, at det er sjovt og spæn-
dende  at  gå  på  arbejde.  Jeg
glæder mig til  at arbejde sam-
men  med  Kirsten  som  ny
centerchef  for  Uddannelse  og
Pædagogik", siger direktør Lene
Magnussen. 

Kirsten  er  58  år,  bor  i  Herlev
sammen med sin mand. De har
4 voksne børn og 2 børnebørn.
Første  arbejdsdag  bliver  d.  1.
maj 2018.

Pensionistskovturen 

2018

Kære  pensionister  i  kreds  22.
Årets skovtur skal snart tages af
tegnebrættet og føres ud i livet,
og vi i  kredsstyrelsen håber, at
rigtig mange af jer har lyst til at
bruge en dag sammen med os
og ikke mindst alle jeres tidlige-
re kolleger ud i lærergerningen. 

Vi  inviterer på endnu en dejlig
og ”hemmelig” tur ud i det blå
med kulturelle oplevelser, skøn
natur, god mad og masser af so-
cialt samvær.

Vi  håber,  at  I  allerede  har  sat
kryds  i  kalenderen  onsdag  d.

30. maj. Ellers er det bare med
at finde pennen frem. 

Buschaufføren trutter i  hornet,
trykker på dørknapperne. Vi by-
der  velkommen,  tæller  og  gør

klar til  afgang kl. 9.30 – denne
gang  foran  Virumhallen.  Efter
en skøn tur  og en masse snak
regner  vi  med at  være tilbage
ca. kl. 17.00.

Vi glæder os til at se forhåbent-
lig  rigtig  mange  til  endnu  en
hyggelig  tur  ud  i  for-
sommer-landskabet.

Tilmelding  senest  23/5  inkl.

100,- kr. pr. deltager (ægtefæl-
ler  er  selvfølgelig  stadig
velkomne). I kan tilmelde jer via
vores mail 022@dlf.org og ind-
betale  beløbet  til  Lån  og  Spar
reg.nr.  0400  konto-nr.
1009801274. 

I  er  naturligvis  også  velkomne
til  at  tilmelde  jer  direkte  på
kredskontoret  på  Sorgenfrivej
12 i Lyngby med aftalte penge. 

Vi minder lige om jubilæumsfe-
sten i starten af næste skoleår.
Vi håber at se rigtig mange!
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