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Forældrene har aldeles ikke vænnet sig til
konflikten
Kommentatorerne vrøvler, når de sig er, at danskerne har vænnet sig til konflikten mellem
KL og lærerne. Forældrene har i alt fald ikke.
KL og Danmarks Lærerforening har nu på tredje
uge taget elever og forældre s om gids ler i deres
overens koms tforhandlinger. I TV2 viderebringer
Nyhedernes politis ke kommentator, Henrik
Qvortrup, forlydender om, at regeringen er
overras ket over, hvor afs lappet dans kerne tager
lockouten.
- Det er muligt, at de dans kere, s om konflikten IKKE
går ud over, tager det afs lappet. Jeg kan fors ikre
dans kerne om, at de forældre og elever, der er
gids ler i konflikten aldeles ikke tager det
afs lappet. De er både frus trerede og vrede, s iger
Skole og Forældres lands formand, Mette With
Hagens en.
Skole og Forældre bliver i dis s e dage kontaktet af
mange frus trerede forældre, der giver udtryk for at
konflikten er et s tort pres for forældre og elever.
Det gælder både pas ning og uds igten til, at
eleverne mås ke mis ter en måneds undervis ning
og at afgangs klas s ernes eks amen og
minimums timetallet er i fare.
- Det er KL og lærerne, der har en konflikt, ikke
elever og forældre. KL og DLF har ikke fundet en
forhandlings løs ning, s elvom de begyndte at
forhandle allerede i december s ids te år. Det er
helt uacceptabelt, at forældre og elever s kal
betale pris en for organis ationernes uenighed,
s iger Mette With Hagens en.
De forældre, der er hårdes t pres s ede, er
eks empelvis enlige fors ørgere og forældre uden
pas nings muligheder hos familien.
- KL og lærernes gids eltagning nærmer s ig det
uans tændige. Jeg vil på det kraftigs te opfordre KL,
lærerne og regeringen til at få konflikten løs t nu,
s iger Mette With Hagens en.

1

