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KL har varslet lockout af lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter i Hvidovre fra den 10. april. 

Undtaget for lockouten er dem, der underviser på Sporet, i gruppeordningerne, specialklasserne og 

ansat på PPR. Vi har fortsat ikke fået de helt konkrete meddelelser fra kommunen om, hvem der er 

lockoutet. På en enkelt skole har man meddelt, at dem der både underviser i normalklasser og gruppe- 

ordninger er delvis omfattet af lockouten. Det mener vi ikke er korrekt. Vi undersøger dette. 

 

Der forhandles i Forligsinstitutionen. Der er derfor fortsat mulighed for, at man kan indgå en aftale 

eller at konflikten udsættes. Vi vil selvfølgelig orientere nærmere om dette. 

 

Hovedforeningen har i dag sendt et nyhedsbrev til alle. Det er sendt til den mailadresse, der står i med- 

lemssystemet. Nyhedsbrevet handler om en korrekt registrering af ansættelsesoplysningerne. Tjek 

derfor i medlemssystemet – via Min Side på www.dlf.org – om informationen om dig er korrekt. 
 

Hvis lockouten bliver en realitet, tilbyder DLF alle lockoutede et medlemslån på 846 kr. pr. konflikt- 

dag. Du kan se mere om medlemslånet på www.dlf.org Her kan du også finde svar på mange af de 

spørgsmål, der stilles oftest. Du finder dem i den Konflikt-ABC, der ligger på hjemmesiden. Du er 

også velkommen til at kontakte kredskontoret med spørgsmål. 

 

DLF InSite 

Foreningen har oprettet en ny kommunikationsplatform, DLF InSite. Du kommer til platformen på 

https://dlfinsite.dlf.org/ Ved første login er brugernavnet dit cpr-nr. og adgangskoden de sidste 4 cifre 

i cpr-nummeret. Det kan efterfølgende ændres til Uni-login. 

Manual til logon på DLF-InSite og vejledning til opsætning af personlig abonnement, se her. 

 

Vi vil lægge relevant materiale ind på platformen. Det er altså det sted, hvor du kan hente information 

om den konflikt, der muligvis starter den 10. april. Vi vil også bruge platformen til information efter 

OK-18. 
 

Generalforsamlingen 

Vi havde generalforsamling torsdag den 15. marts. Tak til jer der deltog. I kan se referat og udtalelser 

fra generalforsamlingen her. Generalforsamlingen vedtog en udtalelse, som er sendt til alle kommu- 

nalpolitikere i Hvidovre om OK-18 

På generalforsamlingen blev jeg genvalgt som formand, Gitte Greisik blev genvalgt som kasserer og 

Martin Roald-Arbøl og Vivian Korsgaard blev genvalgt som kongresdelegerede. 

 
 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst - Kredsformand 
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