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Kære medlem af Frederiksberg Lærerforening 

 

Efter alt at dømme bliver i dag lockoutens sidste dag. Regeringen har 

fremlagt sit lovforslag til indgreb, som nu skal behandles i Folketinget. Det 

betyder, at man som lockoutet skal være klar til at genoptage sit arbejde 

på mandag den 29. april. 

Regeringens indgreb tilgodeser på ingen måde vores ønsker og krav, 

hvorfor vi bestemt ikke er tilfredse med det. Du kan læse formand Anders 

Bondo Christensens holdning til indgrebet her: 

http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=27572 

Du kan læse mere om selve indgrebet og om første arbejdsdag på de 

følgende sider.  

Vi vil naturligvis fortsat gøre hvad vi kan for i samarbejde med 

tillidsrepræsentanterne at holde jer så godt orienteret som muligt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

PS: Tak for jeres fantastiske indsats under lockouten!  
PPS: Lockoutens afslutning betyder, at vores 1. maj-arrangement kommer til at se lidt 
anderledes ud: I er alle velkomne i Fælledparken på onsdag mellem kl. 12 og 16. Nærmere info 
følger på http://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening  

Nyhedsbrev – 25. april 

http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=27572
http://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening
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Hvad sker der så på mandag? 

Folkeskolerne: Af flere skolers hjemmeside fremgår, at mandag den 29. april bliver lidt alternativ – 

bl.a. planlægges der lærermøde kl. 13. Se på skolens hjemmeside eller spørg din TR, hvis du er i 

tvivl om, hvad der sker på din skole. 

Privatskolerne: Som udgangspunkt følger man sit skema, men spørg din TR for at være sikker. 

UU: Som udgangspunkt møder man ind til normal arbejdstid, men spørg evt. din TR, om der er 

lavet særlige aftaler. 

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke møder op mandag? 

Alle konfliktende skal når lockouten er ophørt genoptage arbejdet på de arbejdssteder, hvor de 

var ansat ved konfliktens start. Hvis ikke det sker, kan retten til at genindtræde i din stilling 

fortabes, dvs. du kan risikere at miste dit arbejde 

 

Hvordan skal jeg nå at forberede mig til på mandag? 

Det skal du ikke. Lockouten slutter først søndag midnat, hvorfor man ikke får løn for sit arbejde før 

mandag. Derfor forventes det ikke, at man har haft tid til at forberede sig til første dag. 

 

Fra hvornår gælder de nye regler om arbejdstid? 

Hvis det går, som regeringen planlægger, starter vi på arbejde igen på mandag den 29. april. Da de 

nye regler forventeligt vil træde i kraft pr. 1/8 2014, er det den arbejdstidsaftale, vi kender, der 

stadig gælder indtil da. 

 

Hvad handler indgrebet om? 

Regeringens lovforslag fylder 74 sider og kan læses her: 

http://www.dlf.org/files/DLF/L%C3%B8n%20og%20job/OK%2013/Regeringsindgreb.pdf 

 

 

 

 

  

http://www.dlf.org/files/DLF/L%C3%B8n%20og%20job/OK%2013/Regeringsindgreb.pdf
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Overblik: Det betyder regeringens indgreb for lærerne 

Fra http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/04/25/110118.htm 

Lederne skal fordele arbejdsdagen 

Skolelederne får ret til at fordele og lede arbejdet og dermed indrette arbejdsdagen for den 

enkelte skolelærer. Det har netop været et centralt spørgsmål i konflikten mellem Danmarks 

Lærerforening og Kommunernes Landsforening, hvem der skulle disponere over lærernes 

arbejdstid. 

Skal ikke arbejde på skæve tider 

Det har været en bekymring fra lærerne, at de nu kommer til at arbejde på skæve tider uden for 

normal arbejdstid. Derfor bliver der nu lavet såkaldte værnsregler, som skal sikre, at lærerne ikke 

arbejder om aftenen og i weekenden. Lærerne får ret til en såkaldt opgaveoversigt for hele året. 

Aldersreduktionen bliver udfaset 

En del af lovforslaget omhandler den såkaldte 60-årsregel (aldersreduktionen). 

I dag betyder reglen, at lærere over 60 år har ret til nedsat arbejdstid svarende til fire ugers ekstra 

fri på et år. Men det bliver nu lavet om. 

Fra nu af har kun de lærere, der fylder 57 år inden 1. august 2013 denne ret. 

Lærere, der i dag er mellem 50 og 56 år, kan, når de fylder 60 år, gå på nedsat tid uden 

lønkompensation - helt op til 175 timer om året. Den fulde pension opretholdes. 

Lønstigninger for 300 millioner kroner 

Der er afsat 300 millioner kroner til lønstigninger. 

Danske folkeskolelærere kan se frem til en lønstigning på 3300 til 4100 kroner årligt som følge af 

regeringsindgrebet. Disse penge bliver ikke taget fra andre offentligt ansatte. 

Lærere skal efteruddannes 

I lovforslaget er der også afsat en milliard kroner til efteruddannelse, som skal give landets lærere 

et kompetenceløft. 

I skole igen på mandag 

Folketinget skal førstebehandle lovforslaget torsdag eftermiddag, så både børn og lærere kan 

komme tilbage i skole mandag. 
 

 

 

 

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/04/25/110118.htm

