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Indgreb eller overgreb?
Fra lockout til knockout?

Det er retoriske spørgsmål, for svarene er 
velkendte:
Indgrebet vil af de allerfleste blive beteg-
net som et overgreb. 
Knockout med begrundelsen, at regerin-
gen på alle afgørende punkter fulgte KL’s 
vej og dermed vekslede en lockout til en 
knockout. 

Skolelederne får med lovindgrebet L 215 
suverænt ansvaret for, hvad lærerne skal 
lave, og hvordan opgaverne skal fordeles.
Dette var KL’s hovedkrav. 
Danmarks Lærerforening ønskede, at der 
skulle afsættes en pulje af timer til blandt 
andet forberedelse pr. skole, som så kun-
ne fordeles blandt de enkelte lærere. 
Et ønske begrundet i, at undervisning 
med kvalitet kræver forberedelse. Og en 
arbejdstidsaftale som eksempelvis A08 
ville kunne sikre kvaliteten - simpelthen 
ved at sætte et loft over, hvor meget den 
enkelte lærer skal undervise ud af sin 
samlede arbejdstid.
Nu bliver det skolelederens opgave at 
sikre kvaliteten i undervisningen i en tid 
med stadigt gentagne nedskæringer.

Med troværdigheden i behold kan det vel 
næppe kaldes et afbalanceret regerings-
indgreb, der tager hensyn til begge parter?
Og det er derfor, ordene ”overgreb” og 
”knockout” ligger så lige for. Understreget 
af den almindelige opfattelse: Slutningen 
var aftalt lige fra starten. 
Selv Folketingets ombudsmand vurderer, 
at den i parløbet mellem KL og regerin-
gen nedsatte arbejdsgruppe, der skulle 
undersøge lærernes arbejdstid, var ind-
rettet med det formål at undgå aktindsigt. 
Keine Hexerei, nur Behändigkeit. 

Men ikke betryggende for demokratiet, 
den danske model og den dedikerede 
lærer.

Forude venter nu en folkeskolereform, 
som det er lykkedes regeringen at for-
kludre stort set fra start ved at forudsætte 
den finansieret af lærernes arbejdstid.
- Reformer i skolen skal ske med lærerne, 
ikke imod lærerne. 
Citat: Christine Antorini, men inden hun 
blev minister.
Ministeren får mere end svært ved at 
overbevise lærerne om reformens fortræf-
feligheder - og aktuelt ser det også ud, 
som om det bliver vanskeligt at få et fler-
tal i Folketinget for det forslag, der ligger 
på bordet.

Tilbage står lærerne, der fortsat vil kæm-
pe for muligheden for levere undervisning 
i topklasse - af hensyn til eleverne. 
Der er stadig faglig stolthed hos lærerne 
i en fagforening, der ikke lod sig knægte. 
En fagforening, hvor medlemmerne stod 
sammen og stod bag.
Det sammenhold bliver der brug for, både 
i de enkelte kommuner, på de enkelte 
skoler og på landsplan. 
Kampen for at sikre ordentlige rammer 
for undervisningen, så der kan leveres 
undervisning med høj kvalitet, er ikke 
slut, fordi regeringen knockoutede.

fl.

Forsiden:
Fotomontage fra tavlehappening ”Lock os 
ind” i Odenses centrum 19. april.

Troværdighed
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Af flemming Andersen

- Det her er mere et overgreb end et indgreb. Det er ikke 
afbalanceret - det er ikke et kompromis. Det er et ensidigt 
direktiv, som totalt kører lærerne over!

Sådan sagde Anne-Mette K. Jensen, formand for Odense 
Lærerforening, til de mange hundrede lærere, der torsdag 
den 25. april var mødt op på Flakhaven for at markere 
deres utilfredshed med regeringens indgreb i konflikten 
mellem KL og lærerne.

- Det har været aftalt spil fra starten af. Et grotesk forløb, 
som vil få alvorlige omkostninger. For hvordan vil man 
skabe begejstring og engagement hos lærerne på den bag-
grund, spurgte hun.

Regeringsindgreb 25. april:

Mere et  
overgreb!

Anne-Mette Jensen konstaterede: - De har skabt ufreden. 
Nu må de vinde freden tilbage! De skal bare vide, at vi også 
fortsat vil kæmpe for muligheden for at levere god under-
visning.

Bjørn Hansen, formand for Skole- og Uddannelsespolitisk 
Udvalg i Danmarks Lærerforening, talte også på Flakhaven:
- Med et folketingsflertal i ryggen vil man nu presse en 
løsning igennem, der slutter denne parodi af en overens-
komstforhandling, vi har været vidne til i år. Vi ville en 
løsning til gavn for kvaliteten i undervisningen.
De ville kun ensidig ledelse og økonomiske tænkning.
Men, understregede Bjørn Hansen: - Man får ikke en god 
skole ved at knuse lærerne.
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Bekymringsbreve i balloner
Af flemming Andersen

Balloner med bekymringsbreve til 
borgmester Anker Boye blev onsdag 
den 10. april sendt op i skyerne over 
Odense. Borgmesteren havde afslået 
at møde lærerne denne dag men fik få 
dage senere kopier af samtlige bekym-
ringsbreve fra de odenseanske lærere 
og børnehaveklasseledere. 
Brevene til borgmester og byråd giver 
udtryk for, hvordan skolernes hver-
dag er præget af trængte økonomiske 
vilkår. Vilkår, der spiller ind på under-
visningens kvalitet for den enkelte 
elev. Og forudsætninger, der gør det 
vanskeligt at se, hvordan beslutnin-

gen om Den Sammenhængende Sko-
ledag kan blive til virkelighed på sko-
lerne, som der stod i det ledsagende 
brev til borgmesteren.

Anker Boye sendte svar en uges tid 
senere:
- Det gør indtryk at læse de forskel-
lige breves bekymringer. I Odense 
starter vi op med Den Sammenhæn-
gende Skoledag efter sommerferien. 
Der er bred politisk opbakning og 
tiltro til, at det er den rigtige vej at 
gå, skrev borgmesteren og oplyste, 
at han havde videresendt brevene til 
Børn- og Ungeforvaltningen, hvorfra 
der ville komme konkret svar på hvert 
enkelt brev.

Vi bringer her uddrag af skolernes 
bekymringsbreve. De vil kunne læses 
i fuldt omfang på vores hjemmeside.

”Vi oplever allerede nu, 

og har gjort det længe, 

at vi skal vikariere for 

hinanden. Det er mere 

reglen end undtagel-

sen, at vi skal under-

vise to klasser, når  

en kollega er syg”

Ubberud Skole

”Vores læse - vejledning er stærkt  reduceret - suppleren-de  undervisning/ ressourcecenter,  der skal støtte op om de svageste,  har næsten ingen timer til rådighed”Rasmus Rask  Skolen

"Den igangvæ-

rende inklusion 

mellem almen- 

og center elever 

 umuliggøres”

Lumby Skole

”Fagene får meget lidt tid, så det bliver svært at opnå de faglige mål”Sanderum- skolen

”At aktivitets- 

timerne er endnu en 

skjult spareøvelse, og 

at der snarere  

vil blive tale om 

 opbevaring, når der 

indføres aktivitets-

timer, uden at der 

 følger penge med”

Abildgård- 

skolen

”Den manglende 

klassestruktur vil 

skabe utryghed 

for børnene”

Stige Skole

”Lejrskolen på 
6. og 2. årgang 
er  afskaffet og 

til gengæld er en 
 afdelingsleder 

ansat”
Provstegård - 

skolen

”Vores elevtal  
er steget med  

20 elever, mens 

antallet af lærere er 

reduceret med  

7 fuldtidsstillinger”
Søhusskolen

”Manglende  ressourcer til aktivitetstimer i børnemiljøet og til 
studietid/lektietid i ungemiljøet”Højmeskolen

”Vi er bekymrede for, om lærerne får reel indflydelse på  struktur og indhold i den  sammenhængende skole. Det er vigtigt,  at man ser på,  hvad der giver  mening lokalt”Seden Skole

”Inklusions-

opgaven er 

ikke blevet 

 mindre, og det er 

undervisnings-

opgaven heller 

ikke. Men det er 

økonomien”

Rosengård- 

skolen

”Implementeringen  

af kommunens  

tiltag vanskeliggøres 

af, at der helt konkret 

er for få timer til  

fælles pædagogisk 
udvikling”

Dalumskolen

”Der er 
 manglende 
 ressourcer 

til nødvendig 
 efteruddannelse 

af lærerne”
Tingkærskolen
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”Vi har ingen  hotline til IT.  Vi har besøg af en ansvarlig en gang  om ugen. Elev-computerne virker oftest ikke eller er længe om at  starte”
Næsby  
Skole

”Højere 
 klassekvotienter vil vanskeliggøre inklusionen,  der i forvejen er under pres”
Ejerslykke- 

skolen

”Hvad betyder det 
for vores elever, 
at der inklude-
res  flere børn 
med specielle 

behov uden til-
førsel af ekstra 

 ressourcer?”
Spurvelund- 

skolen

”De øgede klasse-

kvotienter gør det 

svært at  tilgodese 

de svageste i 

 tilstrækkelig grad. 

Dette gør sig også 

gældende for de 

bedste”

Pårup Skole

”Vi er bekymrede 

for, at  nedskæringer 

i personalet med-

fører, at vi får  ringere 

mulighed for at sikre 

kvaliteten af under-

visningen”

H.C. Andersen  

Skolen

”Mange børn i 
hver klasse - 
 umuligt at nå 

omkring alle børn. 

Støjproblemer for 
både børn  
og voksne”
Tarup Skole

”Visioner og 

 motivation 

for didaktisk 

 kreativitet 

 forsvinder ved 

 topstyring”

Skt. Klemens-

skolen

”Mindre støtte  til særligt  udfordrede  elever”Tingløkke- skolen

”Arbejdsmiljøet  
- der skal arbejdes 

seriøst med  
 trivsels- 

 undersøgelsen”
Højby Skole

”Vi har hjemme-

gruppehold, som er 

aldersintegrerede over 

3 årgange, måske  

4 næste år. Dette 

giver stor spredning i 

det faglige niveau og 

kræver differentiering 

ud over det muliges 

kunst”

Korup Skole

”Holdningen i dag 

synes at være, at 

elever med særlige 

behov ”stjæler” 

ressourcer fra de 

normale elever”

Enghaveskolen

”Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er barnets tarv, man varetager”Bækholmskolen
”Undervisnings- 

middelkontoen er 

 fortsat så begrænset, 

at en faglig optimering 

i forhold til nye krav  

og fagenes indhold 

ikke kan lade sig  

gøre inden for  

skolens 

 rådighedsbeløb”

Holluf Pile  

Skole

”Vi har brugt  tid og engagement på udvikling af den  sammenhængende 
skoledag og er  kommet 

med konstruktive input.. På trods af dette har vi ingen  indflydelse haft”Sct. Hans  Skole

”Vi trænger  til ro til at udvikle 
folkeskolen  

og passe vores 
arbejde”
Agedrup  
Skole

”Øget inklusion 

har betydning for 

resten af klassens 

elevers trivsel og 

lærings- 

muligheder”

Kroggårds- 

skolen

”Vi er bekymrede 
for, at ikke uddan-
net personale skal 

varetage under-
visningsopgaver. 
Det går ud over  

de svageste  
elever”

Hunderup- 
skolen

”Vi har svært ved 
at se, hvordan det 

harmonerer med en 
længere skoledag, 

hvor der skal tænkes 
i anderledes og  
mere praktisk 
 undervisning”
Åløkkeskolen

"Vores elever  
vil flygte til 

 privatskoler”
Vestre Skole

”Økonomien  

og klasse størrelserne 

gør, at vores 

 materialesamlinger 

bliver forældede, og 

antallet af bøger og 

computere svarer  

ikke til de øgede 

 klassestørrelser”

Risingskolen

”Et forhøjet 

 sygefravær 

 grundet flere 

opgaver og   

mindre tid”

Hjallese- 

skolen

”Det bliver  
sværere at tilgodese  

de ofte svært 
 handicappede børns 
 individuelle behov..  

På længere sigt kan det 
betyde mindre grad  
af selvhjulpethed  

og  reduceret  
livskvalitet”
Nørrebjerg- 

skolen

”To-lærere er et 

fuldstændig ukendt 

begreb.  

I indeværende 

 skoleår er det ikke 

en gang lykkedes at 

have bare én lærer 

på alle klasser  

i alle lektioner”

Munkebjerg- 

skolen
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Lærerne vil gerne 
undervise
En snes busser, fyldt med medlemmer af Odense 
Lærerforening, kørte ved middagstid torsdag den 
11. april fra Odense til København.
Odense Lærerforening udgjorde sin del af de 
40.- 50.000 mennesker, der samme eftermid-
dag samledes på Christiansborg Slotsplads for at 
demonstrere mod lockouten. Så mange var der, 
at slotspladsen langt fra var stor nok. Det var en 
fantastisk manifestation, og der blev sendt et klart 
signal til politikerne på Christiansborg. 

                          fl.
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Din sommerferie 
begynder – snart

Fredag den 28. juni er det en kendsgerning: Eleverne sen-
des på sommerferie!

Og så kommer den tid også, hvor det bliver lærernes tur. 
Men der er en række ting, som det er godt at vide - selv om 
det forhåbentlig ikke bliver nødvendigt.

Odense Lærerforening anbefaler, at du orienterer dig nær-
mere på vores hjemmeside www.odenselaererforening.dk - 
hvor du finder et særligt afsnit om disse oplysninger.

Her kan du også se, hvornår skolerne rent teknisk har 
placeret lærernes 5 ferieuger på de enkelte skoler. Du kan 
se Odense Kommunes ferieplan for det kommende skoleår 
- og endelig kan du se, hvordan og hvornår du kan komme 
i kontakt med foreningen, hvis du får brug for det i løbet 
af ferien.

Der er en række forhold, du skal være særligt opmærksom 
på, hvis du er nyuddannet eller nyansat i forbindelse med 
stillingsskift. Dem kan du læse meget mere om på hjem-
mesiden.

Et af de spørgsmål, der meget ofte bliver stillet til konsulen-
terne i Odense Lærerforening, lyder:
- Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i min ferie?

Her kommer svar:

Sygdom opstået forud for eller i forbindelse med 
feriens start
Hvis du er syg, når den officielle ferieperiode starter på sko-
len, er du berettiget til at få din ferie suspenderet.
Det vil sige, at sygemelding - hvis det ikke allerede er sket 
- skal ske til skolens kontor senest ved normal arbejdstids 
begyndelse den første dag i ferieperioden.

Sygdom opstået under ferien
Hvis du derimod bliver syg i selve ferieperioden, har du ikke 
det samme krav på erstatningsferie.
Du har mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver 
syg efter feriens begyndelse. Retten til erstatningsferie gæl-
der dog ikke for de 5 første feriedage med sygdom, hvis du 
har optjent ret til 25 feriedage med løn. Hvis du har optjent 
mindre end 25 dage, så indtræder retten til erstatningsferie 
forholdsvis tidligere.

Du skal give arbejdsgiver besked om sygdommen på første 
sygedag på samme måde, som hvis du ikke var på ferie. 
Retten til erstatningsferie indtræder tidligst på det tids-
punkt, du har givet arbejdsgiveren besked om, at du er syg 
under ferien.

Med hensyn til dokumentationen gælder der nogle særlige 
krav. Du skal nu selv dokumentere sygdommen overfor 
arbejdsgiveren, hvilket betyder at du skal indhente læge-
erklæring eller friattest fra 1. sygedag. Dokumentationen 
skal indhentes selvom din arbejdsgiver ikke spørger om 
det. Du skal også selv betale for omkostningerne til doku-
mentationen.

Men forhåbentlig bliver det slet ikke nødvendigt.
Rigtig god ferie!

Af flemming Andersen
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- Vi får brug for sammenhold og soli-
daritet i fagbevægelsen. Det er uden 
for enhver tvivl, at magthaverne for-
søger at skabe intern splittelse. Del og 
hersk har lige siden romertiden været 
brugt og anerkendt som en uhyre 
effektiv strategi.

Sådan indledte Odense Lærerfor-
enings formand, Anne-Mette K. Jen-
sen, sin tale ved 1. maj-arrangemen-
tet i Kongens Have. En tale, hun var 
blevet opfordret til at holde af forman-
den for LO Fyn, Helle Nielsen.
Lærerformanden havde forud for 
arrangementet opfordret Helle Nielsen 
til at tage regeringens pres på over-
enskomsterne og den danske model 
op i den tale, hun skulle holde i star-
ten af 1. maj-arrangementet. Helle 
Nielsen svarede tilbage med en invita-
tion til Anne-Mette K. Jensen om selv 
at holde tale.
Det gjorde Anne-Mette Jensen så.

Holdningsbearbejdning
- Mytedannelse og strategisk kom-
munikation bruges som holdningsbe-
arbejdning af befolkningen. Det klare 
mål er at få os til at danne myter 
om hinanden, sagde Anne-Mette K. 
Jensen. 
- Jeg hører mange sige, at det er 
gået efter den danske model. Det er 
det ikke! Jeg hører også mange sige, 
at det er et afbalanceret lovindgreb. 
Det er det ikke! Men det er let at for-
stå, hvis nogen kan opleve det som 
svært at gennemskue. Det er jo netop 
magthavernes strategi, understregede 
Anne-Mette K. Jensen og advarede:
- Hvis vi står ikke sammen, så lykkes 
deres strategi.  ”Lærerne er de første, 
hvem bliver de næste?” Og alt det, vi 
skriver på 1. maj plakaten, og som 
generationer før os i solidaritet har 
kæmpet for, risikerer med et penne-
strøg at være en saga blot.

Årets 1. maj-arrangement fandt sted 
i Kongens Have, hvor solen skinnede. 
Odense Lærerforenings telt var velbe-
søgt i løbet af eftermiddagen

1. maj 2013:

Magthavernes strategi
Af flemming Andersen
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Filmklubben
i CaféBiografen

Sæson 2013 - 2014 i CaféBiografen begynder den 31. august

Medlemskortet er gratis og personligt
Det gælder indtil 31. december 2013. 
Du kan blive medlem, hvis du er medlem af Odense Lærerforening eller  
medlem af Lærerstuderendes Landskreds (DLF) ved Læreruddannelsen Fyn.
Medlemskortet er gratis og bestilles via TR eller evt. i sekretariatet  
v/Ulla Krusaa, 6612 6890 eller uk@dlf.org
Medlemskort hentes hos Ulla Krusaa.

Vi fortsætter det gode samarbejde med CaféBiografen 

Filmklubben tilbyder kvalitetsfilm - og gerne premierefilm – lørdag eftermiddag.  
Hvis biografens aktuelle repertoire gør det muligt, vil der blive tilbudt 2 forskellige film.

Spilledage efteråret 2013  Spilledage foråret 2014: 
Lørdag den 31. august   Lørdag den 11. januar
Lørdag den 28. september  Lørdag den 8. februar
Lørdag den 26. oktober   Lørdag den 8. marts
Lørdag den 9. november   Lørdag den 12. april
Lørdag den 7. december   Lørdag den 10. maj

Der tages forbehold for ændringer.
CaféBiografen fastlægger den kommende lørdags repertoire forudgående mandag.

Oplysning om hvilke film, der vises, og oplysninger om filmene kan - ofte mandag aften, 
senest onsdag - ses på foreningens hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/
TR får desuden oplysningerne på SkoleKom/TR og kan udskrive her fra.

Billetprisen er 50 kr. mod forevisning af medlemskortet, der er personligt.
Der kan i CaféBiografen købes 2 billetter per klubmedlem til hver forestilling.

Bemærk: Billet kan først købes fra torsdag kl. 14 i den uge, filmen vises.
Billet købes senest fredag, hvis du vil være helt sikker. Der kan ikke reserveres billetter.
Du kan til daglig få nærmere oplysning i sekretariatet på tlf. 6612 6890.

Odense Lærerforening

M E D L E M S B L A D  F R A  O D E N S E  L Æ R E R F O R E N I N G  ·  N R .  4  ·  j u N I  2 0 1 3

10



Til pensionisterne
Arrangementer efterår 2013: 
Bemærk: Vi starter allerede med  
et møde i august!

12. – 16. august: 
Fanøophold

27. august kl. 15-17: 
”Tysk odyssé og dänische 
 Heimat”, Christiane Hach fortæller

24.september kl. 15-17: 
Vi skal møde gadepræsten  
Peter Thyssen

25.-29. september:
Tur til Altes Land, hvor vi bl.a. 
besøger Hamburg, Stade og 
 Bremerhaven. 
Se særskilt program.  
Tilmelding senest 14. august.

29. oktober kl. 15-17: 
Vi skal høre tidligere leder af Carl 
Nielsen museet i Nørre Lyndelse, 
Hanne Christensen fortælle om 
Carl Nielsen 

? november: 
Juletur, datoen er ikke endeligt 
fastlagt, nærmere følger

10. december:  
Julemøde

Alle møder finder sted på  
Skt. Klemensskolen.

Spændende eftersommertur til Altes Land
Man behøver ikke køre så langt 
for at få spændende oplevelser, 
både hvad angår natur og kultur. 
Sådan er det med vores tur til 
Altes Land, hvor vi skal bo i den 
hyggelige by Stade, som går for 
at være den ældste by i Nord-
tyskland.
På vejen ned besøger vi  Hamborg 
og kigger nærmere på det nye 
interessante havnemiljø, Måske 
vil nogen gerne opleve verdens 
største modelbane anlæg, Wun-
derland. Det koster 83 kr.
2. dag rundtur i Stade, og senere 
samme dag drikker vi kaffe i 
kunstnerlandsbyen Worpswede, 
og derefter går det med mose-
toget ud for at se traner.
3. dag går turen til Bremerhaven, 
en stor og vigtig havneby, hvorfra 
bl.a. en masse biler eksporteres 
til hele verden. Bremerhaven 
har også mange spændende 
museer, bl.a. Klimahaus, hvor 
man kan blive klogere på vind 
og vejr. Lige ved siden af ligger 

Indsendes til:
Odense Lærerforening, Klaregade 19,
5000 Odense C, senest den 14.august 2013.

Eller på mail til: uk@dlf.org

Tilmeldingsblanket til rejse ”Altes Land 25/9 - 29/9 2013 

Navn:  ______________________________________________________________________________

Adresse:  _________________________________________________________________________

By:  ___________________________________________________________________________________

Tlf.:   _________________________________________________________________________________

Mail:  ________________________________________________________________________________

Medlem af kreds 82: ja:        nej:  

Ønsker besøg Wunderland: ja:        nej:  

Evt. bo sammen med  _________________________________________________

Ønsker enkeltværelse: ja:        nej:  

Pris for medlemmer: 5.959 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 6.259 kr.

Udvandrermuseet, der fortæller 
den spændende historie om de 
mere end 7 mio. mennesker, der 
søgte lykken på den anden side 
Atlanten.
4. dag holder vi formiddagen fri 
til eventuelle indkøb, men om 
eftermiddagen besøger vi én af 
områdets mange æbleplantager, 
hvor vi selvfølgelig skal have 
æblekage til kaffen. Turen går 
gennem et landskab præget af 
kanaler og diger bygget af hol-
landske indvandrere.
5. dag går det hjemad via 
 Glückstadt med bygninger fra 
Chr. D. 4.s tid. Frokosten ind-
tager vi på en rigtig marskgård, 
Roter Haubarg. Vi forventer at 
være hjemme igen ved 19-tiden.

HUSK: Tilmelding senest 14. 
august 2013, men gør det 
 allerede nu, da der ikke kommer 
flere numre af bladet inden da. 
Se nærmere omtale på hjemme-
siden.
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Tlf. 6612 6890 5000 Odense C
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Åbningstider:  
Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00
Formanden træffes efter aftale. 

Bent Th. Hansen
konsulent

Bo Tryggedsson
konsulent

Flemming Andersen
konsulent

Ulla Krusaa
sekretær

Tine Skov Hansen
sekretær

Formand:
Anne-Mette Kæseler Jensen
Åløkkevænget 34
5000 Odense C.
Tlf. 2330 1268

Næstformand:
Charlotte Holm
Fraugde Byvej 3B
5220 Odense SØ
Tlf. 5071 0984

E-mail: 082@dlf.org
www.odenselaererforening.dk
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Lærerkalenderen 
for næste skoleår 
er på trapperne...
Den kommer hvert år.
Lærerkalenderen for medlemmer af 
Danmarks Lærerforening.

Og nu er den her. 

TR bedes hente den i Klaregade 19, 
krydse af på den vedlagte liste og 
 udlevere til medlemmerne på skolen.

Pensionister og øvrige uden fast 
arbejdssted skal selv hente den i 
Lærernes Hus, Klaregade 19 på 2.sal  
i sekretariatet.
I tilfælde af sygdom eller lignende  
kan der dog ringes til Odense 
 Lærerforening på tlf. 6612 6890.


