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Kære medlem af Frederiksberg Kommunelærerforening 

Som du sikkert har hørt, har KL i dag varslet lockout for en meget stor del af Danmarks Lærerforenings 

medlemmer, heriblandt en del af jer. 

Lockout-varslet har været forudset – og frygtet - af DLF under hele forhandlingsforløbet, for KL har på intet 

tidspunkt vist reel vilje til at indgå i fælles, konstruktive forhandlinger om vores arbejdstid. Gang på gang 

har retorikken derimod handlet om, at lærernes arbejdstid er rigid og skal ”normaliseres”, dvs at ledelsen 

skal have fuld råderet over alle arbejdstimer, og at den enkelte lærer dermed ikke er sikret forberedelse til 

undervisningen. 

Vi vedlægger link til KLs pressemøde i dag kl. 13: 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/02/28/122952.htm  

Men der skal ikke herske tvivl om, at vi er klar til at give KL kamp til stregen. Hvis KL insisterer på en 

konflikt, så vil vi gøre vores for at sikre, at KL mærker konsekvenserne af deres evt lockout fuldt ud. 

Til det har vi brug for alle medlemmers hjælp. 

Vi udsender nedenfor en kort information om lockoutens konsekvenser, omfang og indhold. Der vil være 

mange spørgsmål undervejs.  

Vi vil dig opfodre til at stiler eventuelle spørgsmål om lockout til jeres tillidsrepræsentanter. De vil derefter 

kontakte os, såfremt de ikke kan svare.  

Bestyrelsen vil løbende – enten via nyhedsbreve, SMS, Facebook, videobreve eller gennem din 

tillidsrepræsentant – holde dig orienteret om situationen. 

Med ønsket om en folkeskole, hvor der er sammenhæng mellem krav og ressourcer, tillid til lærere og 

børnehaveklasselederes arbejde – og med respekt for arbejdsmiljøet, 

På vegne af bestyrelsen i Frederiksberg Kommunelærerforening, 

 

Ane Søegaard 

Formand 

 

 

Nyhedsbrev 1, uge 9 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/02/28/122952.htm


                 

 

 

  

Nyhedsbrev 1, uge 9 

 

 

 

Lockoutens ABC  

– for medlemmer som er ansat i Frederiksberg Kommune 

 

Hvad er en lockout? 

En lockout er det konfliktredskab, KL kan bruge, hvis de ikke kan få deres krav – fx kravet om en anden 

arbejdstidsaftale - igennem ved en forhandling med Lærernes Centralorganisation (altså DLF).  

Hvem er omfattet af KLs lockout? 

Alle overenskomstansatte på Frederiksberg er omfattet af lockouten, hvis de er 

- Lærere og børnehaveklasseledere på alle almindelige folkeskoler, dvs; Ny Hollænderskolen, Tre 

Falke Skolen, Søndermarkskolen, Skolen på Bülowsvej, Skolen på Duevej, Skolen på Nyelandsvej, 

Skolen på la Cours Vej, Skolen ved Søerne, Lindevangsskolen og Frederiksberg Ny Skole  

- Tale-høre-lærere på PPR som er ansat på læreroverenskomst  

- UU-vejledere på læreroverenskomst 

Hvem er ikke omfattet af lockouten? 

- Alle tjenestemænd 

- Alle lærere og børnehaveklasseledere på folkeskoler for specialundervisning, dvs Christianskolen og 

Skolen ved Nordens Plads 

- Tale-høre-konsulenter på PPR 

- Skolepsykologer på PPR 

- Pædagogiske konsulenter i skoleafdelingen  

 

Hvad laver man, hvis man er lockoutet? 

I tilfælde af lockout vil du ikke kunne undervise på din skole. Du skal i stedet - som medlem af DLF – være 

med til at støtte op om de konkrete initiativer som FKF/DLF tager. 

Du kan derfor fx ikke afholde ferie eller omsorgsdage under en lockout. 
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Hvornår kan lockouten træde i kraft? 

Lockouten kan tidligst træde i kraft d. 1. april 2013. Forligsinstitutionen kan udsætte lockouten i 14 dage 

(dvs til d. 15. april) og igen 14 dage (til d. 29. april) + 5 hverdage (til d. 4. maj) 

Hvis lockouten bliver en realitet, vil du d. 2. april blive indkaldt til stormøde for alle medlemmer af 

Frederiksberg Kommunelærerforening.  

Du vil få mere at vide om tid og sted senere… 

Får jeg løn, hvis jeg bliver lockoutet? 

Nej, du vil ikke få løn under en lockout. I stedet vil du – hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening og 

berettiget til konfliktstøtte – modtaget konfliktstøtte i periode.  

DLF's hovedstyrelse har besluttet, at alle lærere og børnehaveklasseledere ved denne konflikt får 1500 

kroner om dagen. En gennemsnitlærerløn er til sammenligning omkring 1800 kroner om dagen, mens en 

ledig får dagpenge, der svarer til cirka 800 kroner. 

Da medlemmerne med den nye model låner pengene af Danmarks Lærerforening, og dermed får pengene 

uden at skulle betale skat, svarer det til et lån på 825 kroner per arbejdsdag - hvilket svarer nogenlunde til 

begyndelseslønnen for en lærer.  

Er du ikke på begyndelsesløn, må du derfor forvente en reduceret løn under lockouten. 

Du kan læse mere om dette på: http://folkeskolen.dk/523733/din-oekonomi-under-en-konflikt  

 

Få nyheder om overenskomsten og lockouten direkte på din mobil: Send en SMS 

med teksten FKF + dit navn (fx FKF Jens Jensen) til 1272. Du vil herefter modtage en 

SMS som bekræfter din tilmelding. 

Eller følg med via facebook: Gå ind på 

https://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening  

og ”Synes godt om” FKF. 

http://folkeskolen.dk/523733/din-oekonomi-under-en-konflikt
https://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening

