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OK18 
Som det ser ud pt, er der overvejende sandsynlighed for, at vi kommer ud i en konflikt. Vi håber 
stadig på, at der kan opnås en aftale, men tiden rinder snart ud, og det må forventes, at der inden 
påske kommer en udmelding fra forligsinstitutionen. Hvis der overhovedet er en mulighed for at 
opnå en aftale, vil forligskvinden kunne udsætte strejken og lock-outen. Hvis forligskvinden der-
imod vurderer, at det ikke er muligt at indgå en aftale, så er konflikten en realitet. 
 
Det betyder, at vi i vores kommuner har kollegaer fra de andre organisationer, som skal strejke fra 
onsdag den 4. april. Samtidig er skolerne i Aalborg kommune udtaget til strejke, men det er vigtigt 
at huske, at vi alle er i konflikt, selvom vi ikke er udtaget til strejke.  
 
Derfor er der arrangeret demonstration for samtlige organisationer i Nordjylland tirsdag den 3. 
april kl. 17 – 19 på Gammeltorv i Aalborg. Vi håber, at mange af jer har lyst til at være med og vi 
vil bede jer om, overfor jeres tillidsrepræsentant, at tilkendegive, om I ønsker at deltage. Dette 
mest af hensyn til antal deltagere og mulig transport til Aalborg. 
 
I vil gennem jeres tillidsrepræsentant modtage det endelige program for demonstrationen, når 
planlægningen er færdig, ellers vil det kunne ses på kredsens hjemmeside www.dlfkreds150.dk og 
på vores Facebookside, Midtvendsyssel Lærerkreds. 
 
Konfliktlån 
Onsdag skulle alle konfliktramte have modtaget en mail fra DLF, hvor formålet med mailen er at 
bekræfte diverse oplysninger på ”Min Side”, herunder især om man er forudlønnet eller bagudløn-
net. Senere i april vil I modtage en ny mail, hvor der konkret kan ansøges om lån.  
 
”En løsning for alle” 
DLF har netop lanceret en kampagne sammen med de andre organisationer. Kam-
pagnen er til brug på de sociale medier fx på facebook. Der er coverbillede og bad-
ge til profilbilleder. Brug dem! 
 
Referat fra TR-stormødet 
Tillidsrepræsentanter fra Jammerbugt og Brønderslev har i dag torsdag den 22. marts deltaget i TR-
stormødet i Fredericia, hvor over 10.000 tillidsmænd har været samlet. 
 
 

http://www.dlfkreds150.dk/


 

 

I ønskes alle en rigtig god påske 

 


