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Stop konflikten nu
Da der ikke er udsig t til en forhandling sløsning , opfordrer Skole og Forældres formand nu
folketing et og reg ering en til at stoppe konflikten mellem KL og lærerne.
Det dans ke s amfund bygger på udearbejdende
forældre og børn, der går i s kole, mens forældrene
er på arbejde. Det er den kontrakt vi har med
hinanden. Lige nu bliver kontrakten ikke opfyldt på
grund af konflikten mellem KL og Danmarks
Lærerforening.

et s amfunds problem, hvor elever og forældre er
taget s om gids ler. Min opfordring til partierne i
folketinget er entydig. Stop konflikten nu, s iger
Mette With Hagens en.
Skole og Forældre opfordrer til at partierne finder
en løs ning, s om konfliktens parter kan leve med.

- Regeringen må gribe ind. KL og DLF har i
måneds vis forhandlet og haft mulighed for at lave
en aftale. Under lockouten har vi s om forældre
været tålmodige, men der er tils yneladende ingen
tilnærmels er mellem konfliktens parter, s å vores
tålmodighed er brugt op nu. Eleverne s kal i s kole
igen og forældrene s kal på arbejde. Et
regerings indgreb kan fra nu af kun gå for
langs omt, s iger Skole og Forældres formand Mette
With Hagens en.

- En god s kole bygger på et godt s amarbejde.
Begge parter s kal kunne s e s ig s elv i et
regerings indgreb. Det vil ogs å være bedre for
eleverne fremover, s iger Skole og Forældres
formand.

Mange forældre oplever, at de efterhånden s lider
alvorligt på den goodwill, s om de har hos
beds teforældre, mos tre og barnepiger - og ikke
minds t arbejds plads er.
- Den dans ke s amfunds kontrakt bygger på, at
begge forældre er udearbejdende og at børnene
går i s kole, mens forældrene er på arbejde. Den
uløs te konflikt mellem KL og Danmarks
Lærerforening betyder, at kommunerne ikke
opfylder s in del af kontrakten. Det går ikke
længere. Konflikten begynder at have alvorlige
kons ekvens er for både børnenes læring og trivs el
og forældrenes forhold til deres arbejds plads er.
Derfor må regeringen gribe ind nu, s iger Mette With
Hagens en.
Hvis konflikten forts ætter vil det få kons ekvens er
for afgangs elevernes eks amen, mange hundrede
tus ind elever mis ter værdifuld læring, liges om
lejrs koler og andre aktiviteter bliver aflys t. For
forældrene betyder konflikten, at de nu begynder
at trække alvorlige veks ler på deres
arbejds plads er, med de problemer og det
produktions tab det vil medføre.
- Konflikten handler ikke længere kun om lærernes
arbejds tid. Nu er konflikten

1

