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Program for 8. 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  

9.45-10.15 Ankomst til hallen 

10.15-14.00 Aktiviteter planlægges i hallen og gennemføres rundt omkring  

Man skriver sig på til forskellige aktiviteter, som kører i løbet af ugen – nogle af dem 

er ”genbrug” fra denne uge fx løbeturen, flash mob, KL-patrulje, ”5.b på tur” mm. 

Nogle grupper kan evt. holde pause, for så at udføre happenings fra kl. 15 (hvor vi 

måske møder nogle andre på gaden – fx forældre…) 

 

14.30-16 KUN FOR TR’ER: Møde på Frydendalsvej 

 

 

Foreløbigt program for 9. april 

7.15-8.30 ”Menneskekæde fra Roskilde til København” 

Mange af lærerforeningerne i Københavnsområdet deltager i denne aktion, som går 

ud på, at der langs Roskildevej skal stå lærere hele vejen fra Roskilde til København 

med flag, bannere osv. Det er ikke en demonstration, vi står bare langs vejen på den 

side, hvor trafikken køre ind mod København. 

Nærmere info følger senest mandag  

9.00-10.00 Demonstration fra Søndermarken til Bülowshallen  

10.00-10.30 Ankomst til hallen 

10.30-15.00 Aktiviteter planlægges i hallen og gennemføres rundt omkring  

Man skriver sig på til forskellige aktiviteter, som kører i løbet af ugen – nogle af dem 

er ”genbrug” fra denne uge fx løbeturen, flash mob, KL-patrulje, ”5.b på tur” mm. 

Nogle grupper kan evt. holde pause, for så at udføre happenings fra kl. 15 (hvor vi 

måske møder nogle andre på gaden – fx forældre…) 

 

16.00-18.00 KUN FOR TR’ER: Regionalt møde på Radisson, Falkoner Alle 9 

 

Skal du vide noget om konfliktlån, tilbagebetaling osv.? 

Så skal du lige forbi her: http://fkf.dk/Nyheder?docid=26994 

Nyhedsbrev - 5. april 

http://fkf.dk/Nyheder?docid=26994
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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/

