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Kære alle 

Her på randen af påskeferien sender vi nogle informationer vedr. den situation, der er om OK18: 

Der er forskellige scenarier: 

1) Der findes en løsning i forligsinstitutionen som begge parter kan accepterer. Dette skal så efterfølgende 

sendes til urafstemning hos medlemmerne. 

2) Forligsmanden vælger at udsætte den evt. konflikt i op til 2 x 2 uger, såfremt hun mener, der er basis for 

videre forhandlinger. 

3) Forligsmanden stopper de videre forhandlinger og konflikten er en realitet. Det betyder følgende: 

De, der er udtaget til strejke, skal derfor ikke møde på arbejde fra og med onsdag d.4.april 2018. 

I Roskilde er ingen af vores medlemmer udtaget til strejke. Men bl.a. rengøring og teknisk servicepersonale 

er udtaget, og det vil derfor være vigtigt at støtte og bakke dem op. Medlemmerne af Roskilde 

Lærerforening må ikke påtage sig strejkeramt arbejde og skal derfor henvende sig til nærmeste leder, når 

konsekvenserne af manglende rengøring mv. viser sig. 

Arbejdsgiverne har som modtræk varslet lockout. Dette gælder bl.a. uu-vejlederne og lærerne med visse 

undtagelser. Spørg din nærmeste leder, hvis du er i tvivl. 

Såfremt du er omfattet af lockout, skal du ikke møde på arbejde fra og med tirsdag d.10.april 2018. 

Roskilde Lærerforening har opfordret alle tillidsrepræsentanter til at finde et egnet lokale og holde et møde 

for de lockoutede tirsdag morgen/formiddag. Hvis TR ikke er omfattet af lockout foreslår vi, at man holder 

møde sammen med kollegerne fra naboskolen/ -arbejdspladsen. 

På dette møde vil TR orientere om status og næste skridt. 

Samme dag opfodres ALLE til at møde frem på Stændertorvet i Roskilde, hvor der vil være en fælles 

demonstration for alle fagforbund i Roskilde (nærmere information følger). 

Vi håber stadigvæk, at parterne finder en forhandlingsløsning i forligsinstitutionen. Samtidig vil vi opfordre 

alle medlemmer til at støtte hinanden og kollegerne i de øvrige fagforbund. Situationen er markant 

anderledes end i 2013: denne gang er det alle offentligt ansatte, der står sammen i kampen for ordentlige 

arbejdsvilkår. 

I er som altid velkommen til at kontakte os på tlf.4635 0418 (fra tirsdag d.3.4.) eller på mail 041@dlf.org 

I ønskes alle en rigtig god påske, hvor I forhåbentlig bruger tid på noget af det, I holder allermest af. 

Venlig hilsen 

Peter Hansen og Tina Svarre Hasselager 


