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KONFLIKTINFORMATION 
FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 

Nr.1 
Den  26. april 2018 

 
Forhandlingerne om en ny overenskomst har varet lige siden december måned, og det er stadig uvist 
hvordan de lander. Der har været forhandlet i Forligsinstitutionen i døgnvis og næsten uden resultat, 
og om den åbning, der kom på det regionale område tirsdag nat for en del LO-grupper, kan have en 
afsmittende virkning på de øvrige forhandlinger, er ikke til at vide. Vi vil opfordre jer til at følge med i 
medierne for at se, om der evt. kommer en konflikt (kan tidligst være mandag den 30. april, hvis 
forligsmanden i dag erklærer, at der er sammenbrud). 
 
Da vi ikke kender datoen for en evt. konflikt kan vi heller ikke melde aktiviteter ud på nuværende 
tidspunkt. Vi har i kommunen lagt en plan for lokale tiltag, blandt andet en lockoutcafé, og dette vil vi 
orientere jer om, hvis strejken og lockouten iværksættes. Da mandag den 30. april i forvejen er en 
elevfridag laver vi ikke arrangementer her, men vil opfordre jer til at komme i Fælledparken tirsdag 
den 1. maj, hvor vi sammen med de øvrige lærerkredse i Hovedstadsområdet er med i 
Undervisernes telt (se vedlagte program). 
 
Da rigtig meget offentlig trafik kan blive sat i stå og man måske ikke har mulighed for at komme frem 
til den kommune, man arbejder i, kan man støtte op omkring aktiviteter i sit nærområde. Man kan se 
aktiviteterne på den fælles kampagneside www.enloesningforalle.dk. I øvrigt kan man også slå et 
smut forbi Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København og få en sludder med de mange 
andre fagligt engagerede offentligt ansatte, hvis forhandlingerne fortsætter i de nærmeste par dage. 
 
I tilfælde af konflikt: 
 
Der har været meget usikkerhed om, hvilke medarbejdere der er omfattet af konflikten og specielt 
hvem, der ikke er. KL meldte ikke tydeligt ud i starten og ændrede holdninger undervejs. I Glostrup 
foregår det på en ordentlig måde, og der lægges hverken op til, at man skal aflevere PC, nøgler eller 
mobil. Ligeledes har vi heller ikke fået forbud mod at tage badges eller lign. på. Vores arbejdsgivere 
lægger heller ikke op til, at der kan laves konfliktfyldt arbejde, og hvis de opsporer, at det sker, skal 
det stoppes med det samme. Der er forhandlet nødberedskab på en række områder, blandt andet 
rengøring. Alle disse praktiske ting vil der blive orienteret om på lockoutcafeen, som også er åben for 
de medlemmer, der ikke er i konflikt og skal passe deres normale arbejde. 
 
Denne konfliktinformation mailes både via vores normale kanaler gennem Tillidsrepræsentanterne og 
på den private mail som medlemmerne har opgivet til os i DLF. Fremover vil konfliktinformationer kun 
komme via den private mail, da vi ikke må bruge vores arbejdsmail under en konflikt. Er man i tvivl 
om noget, kan man altid kontakte Lene på l@dlf.org eller 24 61 36 84. 
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Mød op til 1. maj i Undervisernes Telt i Fælledparken til nogle hyggelige timer. 
 

 


