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Folkemødet 2018
Ligesom de tre seneste år vil Københavns Lærerforening være aktivt deltagende
og synlig på Folkemødet på Bornholm, og du har som tillidsrepræsentant mulighed for at komme med.
Vi tager afsted fra København torsdag 14.6. kl. 14.45 eller kl. 16.45 og retur søndag 17.6. kl. 14.30 (afrejse fra Rønne).
Udover deltagelse af KLF’s bestyrelse, kongresdelegerede, meningsdannere fra
KLF og foreningens tillidsrepræsentanter, har vi også en stærk repræsentation ved
KLF’s kor, som traditionen tro vil optræde spontant på Folkemødet og til diverse
arrangementer, hvor folkeskolen er til debat.
Vi vil, som vi plejer, planlægge vor deltagelse i samarbejde med Bornholms Lærerforening og med DLF.
Der vil fredag formiddag være kursus for tillidsvalgte, meningsdannere, bestyrelse
og kongresdelegerede. Her vil KLF’s konsulent Anne Lindegaard give inspiration,
til hvordan vi kan styrke vores gennemslagskraft på Folkemødet.
Vi vil især være i og omkring DLF’s hus i Havnegade i Allinge. Derudover vil vi
deltage i de arrangementer på Folkemødet, der har fokus på folkeskolen og på offentlig/kommunal velfærd. Vi udsender et detaljeret program for dagene i slut
april/start maj.
KLF vil sammen med Bornholms Lærerforening være vært for to arrangementer af
hver godt en times varighed – henholdsvis fredag og lørdag eftermiddag.
Praktiske forhold:
Vi skal, ligesom første år, bo på KLF’s koloni ’Naboen’ i Svaneke – sengetøj +
håndklæde skal medbringes. Foreningen vil være vært for aftensmad torsdag, fredag og lørdag aften, og der vil være arrangeret morgenbuffet på kolonien.
Transport til og fra Folkemødet foregår med turistbus på fastlagte tidspunkter.
Indkvarteringen vil primært være i firesengsstuer, og vi forventer, at I er 2-3
KLF’ere i hvert værelse.
Tilmelding skal ske til dora@dlf.org snarest muligt, dog senest onsdag 18. april og
efter ’først til mølle’ princippet. Husk ved tilmelding at notere, hvilken tid torsdag
I ønsker at rejse, og hvis I har ønsker til værelseskammerater.
Med venlig hilsen
Lars Sten Sørensen, KLF

