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OK18 − påskeaktivitet
Der foregår mange aktiviteter i forbindelse med OK18, og det kan være svært at
holde sig orienteret. Derfor er der på klfnet.dk oprettet en aktivitetskalender med
kommende begivenheder. Her kan du og dine kolleger følge med. Vi beder dig
formidle dette til kollegerne.
Her præsenterer vi nu en påskeaktivitet.
Aktion med uddeling af flyers og påskeæg for at skaffe forståelse og dermed
sympati for de offentligt ansattes kamp
fredag 23. marts foran alle skoler i København fra kl. 7:30 -7:55.
OK18 er i fuld gang, og en storkonflikt truer. Langt hovedparten af befolkningen
bakker de offentligt ansatte op, viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske. Den sympati kan vi imidlertid ikke tage for givet. Skal kampen vindes, er det vigtigt med sympati og opbakning, og at befolkningen får ansigter på, hvem vi offentligt ansatte er.
Derfor iværksætter Københavns Lærerforening en aktion med flyers og påskeægsuddeling. Under parolerne ´Alle de offentlige mænd og koner − gi’r kvalitet for
dine skattekroner´ og ´#enløsningforalle´ opfordres foreningens medlemmer til at
dele flyers ud om morgenen 23. marts.
Foreningen har derfor brug for jeres hjælp til at mobilisere medlemmerne og hente
materialer til aktionen. Vi forestiller os, at mange lærere og andre medlemmer deltager i aktionen, og derfor er jeres opgave som TR´ere væsentlig for at motivere
kollegerne til at medvirke.
Der skal opmærksomhed på aktionen, og derfor må I gerne kontakte jeres lokalblad.
Aktionsplan
 Inden fredag 16. marts skal I melde ind, hvor mange påskeæg og flyers, I skal bruge. Vi forestiller os, at der skal være påskeæg til alle elever og forældre, der møder i skole.

 Torsdag 22. marts udleveres materialer (æg og flyers) i forbindelse
med det store landsdækkende TR-møde i Fredericia. Deltager I ikke i
dette møde, er det muligt at hente materialerne på Frydendalsvej i løbet af torsdagen.
 Fredag 23. marts løber aktionen af stablen fra kl. 7:30.
Med denne skrivelse følger et brev til medlemmerne med informationer om situationen. Det er tanken, at brevet kan bruges som inspiration til, hvad kollegerne
blandt andet kan sige til forældrene om morgenen 23. marts.
Dét papir må I meget gerne videregive til medlemmerne.
Aktionens succes afhænger af din og dine kollegers deltagelse.

Med venlig hilsen
Københavns Lærerforening
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