
                 

 

 

  

 

 

 

 

Aktiviteter på Frederiksberg den kommende tid 
På arbejdsmødet torsdag var der masser af aktivitet og det er mundet ud i en række konkrete 
initiativer, som sættes i værk den kommende tid – vi håber, du og dine kolleger vil bakke op!  

 

Det sker på Frederiksberg: 

Mandag 11/3: Demonstration for foran Forligsinstitutionen på Sct. Annæ Plads 5 med start kl. 9.30 – 
forhandlingerne begynder kl. 10. Motto: Rød eller Blå – kvalitet skal bestå. 
Alle er velkomne! 
 

Tirsdag 12/3: Uddeling af ”svedere” foran skolerne (udenfor matriklen) kl. 7.40-8.00, protest imod tvungen 

heldagsskole. Henvend dig til din TR for mere info. 

 

Torsdag 14/3: Infomøde for alle tjenestemænd om konflikt og lockout – kl. 15.30-16.30 på Frydendalsvej 

24. Tilmeld dig hos din TR. 

 

Fredag 15/3: Happening – lyt til Go’Morgen P3 kl.6-9. Hver fredag kører ”Fredagshumøret” hvor lyttere 

sender en sms ind med deres fredagshumør på en skala fra 1 til 10. Vi opfordrer alle lærere til at sende en 

sms ind om deres gode humør, fordi de skal ud at undervise! Mere info følger – spørg evt. din TR og ha’ 

mobilen klar fredag morgen  

 

Torsdag 21/3: Generalforsamling kl. 17 – læs mere på www.fkf.dk. Generalforsamlingen bliver anderledes 

end den plejer; udover dagsordenen drøfter vi selvfølgelig vores situation, hvad vi lokalt kan gøre og 

hvordan vi kan bakke DLF og hinanden op i den kommende tid. Det er vigtigt, med stort fremmøde! 

 

 

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 
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