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Program for 9. april (tirsdag) 

7.15 Vi mødes foran Zoo (ved Søndermarken) – medbring bannere, flag, badges osv. 

7.30-8.30 ”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. 

Vi skal dække området fra Søndre Fasanvej til Pile Alle. 

9.00-10.00 Demonstration fra Søndermarken (overfor Zoo) til Bülowshallen  

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 

 

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 

 

Nyhedsbrev – 8. april 

http://fkf.dk/Nyheder?docid=26994
https://medlem.dlf.org/
http://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening
http://www.fkf.dk/
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Program for 10. april (onsdag) 

9.00-11.00 Mulighed for at mødes på Frydendalsvej 24 og uddele flyers/invitationer 

til fredagens ”Børnefødselsdag” 

11.45-12.15 Happening: ”Danmarks største Flash mob”, Københavns Rådhusplads – 

VIGTIGT! Læs beskrivelsen herunder, så du ved, hvad der skal ske. 

 NB: Cykler skal parkeres udenfor pladsen, ellers virker det ikke!  

12.30-14.00 Der er elevdemonstration fra Rådhuspladsen til Christiansborg, den 

følger vi med. 
 

 

Flash mob - Vigtigt læs dette, så du kan gøre det rigtige! 

FLASH MOB drejebog:  

1. Kort før 12.00: Alle går rundt mellem hinanden med en bog i hånden. Stå ikke i klynger, 

det skal se tilfældigt ud! 

2. Når rådhusklokken slår første slag: Alle fryser, mens de læser i en bog. Nu høres forspillet 

fra Rådhusklokkerne.  

Efter forspillet kommer de 12 timeslag (ligesom nytårsaften)  

3. Ved det 12. timeslag: Alle taber deres bog på jorden og fryser igen.  

 

Samtidig ruller Hvidovre lærerforening et KÆMPE banner ud med budskabet ”SKAL VI 

VIRKELIG TABE FOLKESKOLEN PÅ GULVET?”  

 

4. Afslutning: Du må tø op og gå, når du ser din nabo samle bogen op og gå. (Hvidovre 

lærerforening sætter dette i gang fra midten.) Det er meget vigtigt at flash mobben opløses, 

altså at alle forlader Rådhuspladsen, ellers mistes effekten.  

 

Praktiske oplysninger 

Dresscode: Alle medbringer en bog og evt. bluser, veste, badges o.lign. med budskaber.  

Alle skal være klar med deres bog i hånden på Rådhuspladsen ved første slag. KOM TIL 

TIDEN! Ellers mister vi hele effekten. Dvs. hvis du ikke er nået ind på pladsen, når 

rådhusklokkerne ringer, er du ikke en del af flash mobben.  

Hvidovre lærerforening sørger for en fotograf, der filmer og klipper det hele sammen.  

  

• For at det skal se så godt ud som muligt på filmen, er det vigtigt, at vi ikke står for tæt/i 

klynger. (Professionelle kamerafolk filmer og klipper!) 

• Hvis I ankommer til en meget fyldt Rådhusplads opfordrer vi til, at I spreder jer rundt om 

Rådhuset, i starten af Vesterbrogade, op og ned ad HCA boulevard osv (undtagen Strøget).  

• Det er selvfølgelig vigtigt, at I kan høre Rådhusklokken eller se folk fra flash mobben, så I 

kan fryse på det rigtige tidspunkt. 
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Program for 11. april (torsdag) 

10.00-14.00 Mulighed for at mødes i Bülowsvejshallen og lave aktiviteter som vanligt 

15.00-15.15 For-demonstration, Københavns Rådhusplads – arrangeret af DLF  

 Der er fire opsamlingssteder forud for demonstrationen på Slotspladsen – på 

Rådhuspladsen mødes vi og 19 andre kredse, så vi bliver mange! 

15.15-16.00   Demonstrationsoptog fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads 

16.00-17.30 Demonstration, Christiansborg slotsplads – arrangeret af DLF 
 http://www.facebook.com/events/360645727385440/ 

 

 

Program for 12. april (fredag) 

13.30-14.00  Møde på Frederiksberg Rådhusplads 

14.00-16.30 ”Børnefødselsdag”, Frederiksberg Rådhusplads 

16.30-17.00  Oprydning 

16.00-17.30 Fredagsbar på Grock – mad og billige drikkevarer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Foto: Christian Nesgaard © 

http://www.facebook.com/events/360645727385440/

