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Program for 12. april (fredag) 

13.30-14.00  Møde på Frederiksberg Rådhusplads 

14.00-16.30 ”Børnefødselsdag”, Frederiksberg Rådhusplads 

 Se programmet her: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=636607059689374&set=pb.116701308346621.-

2207520000.1365674189&type=3&theater 

16.30-17.00  Oprydning 

 Mindst 20 lærere skal hjælpe med at få læsset vognen, så materialerne bliver kørt til 

kontoret på Frydendalsvej 24! 

17.00-22.00 Fredagsbar på Grock – mad og billige drikkevarer  

 

Program for 15. april (mandag) 

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 

Taler ved bl.a. Johanne Schmidt Nielsen (Ø), Simon Pihl Sørensen (A), Merete Riisager 

(LA) og John Jacobsen, 3F Stilladsklubben  

9.15-9.45 Demonstration fra Rådhuspladsen til Bülowshallen  

9.45-10.00 Ankomst til hallen 

10.00-10.30  Denne uges program 

10.30-13.30 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. 

14.00-16.00 KUN FOR TR’ER: Møde på Frydendalsvej 

16.30-18.30 ”Sange for frihed”, Rådhuspladsen København (frivilligt) 

Støttekoncert arrangeret af lærere med støtte fra bl.a. Frie Skolers Lærerforening og 

Frederiksberg Lærerforening (Ane Søegaard er konferencier) – musik ved bl.a. 

The Sandmen, taler ved bl.a. formand for DLF Anders Bondo Christensen, 

næstformand i FOA Mona Striib og 1. viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Simon Pihl Sørensen (A) 

 

Skal du vide noget om konfliktlån, tilbagebetaling, 

solidartetskontingent for ikke-lockoutede osv.? 
Så skal du lige forbi her: http://fkf.dk/Nyheder?docid=26994 

 

Nyhedsbrev – 11. april 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=636607059689374&set=pb.116701308346621.-2207520000.1365674189&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=636607059689374&set=pb.116701308346621.-2207520000.1365674189&type=3&theater
http://fkf.dk/Nyheder?docid=26994
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Program for 16. april (tirsdag) 

8.00-8.45 ”Menneskekæde” 

 Vi mødes foran Zoo (ved Søndermarken) – medbring bannere, flag, badges osv.  
Det er uvist, om vi laver hele kæden fra Roskilde til København, men vi laver en kæde 

ligesom i tirsdags fra Søndre Fasanvej til Pile Alle. Medbring flag og bannere og 

gerne skilte med ”Dyt, hvis du bakker op” eller lignende  

HVIS det bliver den store kæde som i tirsdags, rykkes starttidspunktet til 7:30 

8.45-9.30 Demonstration fra Søndermarken (overfor Zoo) til Bülowshallen  

9.30 Ankomst til hallen – musik ved lærere fra Bellahøj Skole 

10.00-11.00 STORMØDE i Bülowsvejshallen 

- Hvad har vi dog gjort? Kavalkade over de sidste 14 dages aktiviteter 

- Hvad er status og hvad gør vi efter konflikten? Vigtige informationer, som alle har 

brug for at høre! Gordon Ørskov Madsen fra DLF’s hovedstyrelse kommer forbi. 

11.00-11.30  Fælles frokost 

12.00-14.00 Faglig klub-møder 

Skolevist holdes møder i faglig klub – der er fundet lokaler til alle; nærmere info 

følger, spørg evt. din TR. 

 

Program for 17. april (onsdag) 

En dags stilhed for skolen! Hold FRI – du trænger til det  

Info om resten af ugen udsendes senest onsdag. 
                                                                                                                                           

 

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/

