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BLF-lockoutinformation 

 

 
 

Kære medlem af Ballerup Lærerforening  

 
 
En lockout er rykket meget tæt på! 
På fredagens møde i Forligsinstitutionen noterede forligskvinden, at hun ikke kunne konstatere, at 
parterne var kommet nærmere en løsning, så hun kunne fremsætte et mæglingsforslag. På den 
baggrund har hun trukket sig som mægler. Det indebærer med al sandsynlighed, at konflikten på 
det kommunale og det regionale område er en realitet efter påske.  
 
Det betyder, at lockoutvarslede medlemmer ikke må møde på arbejdspladsen tirsdag den 2. april. 
Lockoutvarslet, og i virkeligheden også det faktum, at lockouten nu ser ud til at træde i kraft, 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 le-
delsen skal have fuld råderet over alle arbejdstimer, og at den enkelte lærer dermed ikke er sikret 
forberedelse til undervisningen. 
 
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 lockouten fuldt ud. 
 
Til det har vi brug for alle medlemmers hjælp. Kun på den måde kan vi gøre en forskel.  
 
Vi udsender hermed nærværende skrivelse, som er en kort information om lockoutens umiddelba-
re konsekvenser, omfang og indhold. Det er vigtigt for os at understrege, at det er en situation, 
som ingen har prøvet før, og det betyder selvsagt, at der vil opstå mange spørgsmål undervejs, og 
mange beslutninger skal tages hurtigt. Det er vores håb, at vi alle sammen hjælper hinanden og 
udviser forståelse for, at der vil blive begået ”fejl” undervejs.   
 
Med ønsket om en folkeskole, hvor der er sammenhæng mellem krav og ressourcer og tillid til 
lærere og børnehaveklasselederes arbejde! 
 
 
På vegne af kredsstyrelsen 
 
Morten Refskov  
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Hvad er lockout? 
 
En lockout er det konfliktredskab, KL (arbejdsgiveren) kan bruge, hvis de ikke kan få deres krav 
igennem ved en forhandling med Lærernes Centralorganisation (altså DLF). I dette tilfælde er 
stridspunktet arbejdstiden.  
 
 

Hvem er omfattet af KL’s lockout? 

 
Alle overenskomstansatte I Ballerup er omfattet af lockouten, hvis de er: 

- Lærere og børnehaveklasseledere på alle almindelige folkeskoler, inklusive specialklasser 
og gruppeordninger: Egebjergskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen, Højagerskolen, 
Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundskolen, Rugvængets Skole, Østerhøjskolen. 

- Tale/høre-lærere  
- Lærere på Ungdomsskolen 

 
 

Hvem er ikke omfattet af KL’s lockout? 

 
- Alle tjenestemænd 
- Alle lærere på selvstændige folkeskoler for specialundervisning: Kasperskolerne, Ordblinde-

instituttet og UUC Maglemosen 
- Skolepsykologer  
- Pædagogiske konsulenter  

 

 

Får jeg løn, når jeg er lockoutet? 

 
Nej, du vil ikke få løn under en lockout. Under en lockout er du reelt at betragte som afskediget, 
hvilket betyder, at du ikke har noget arbejde og dermed ingen indtægt. I stedet vil du, hvis du er 
medlem af Danmarks Lærerforening, modtage et konfliktstøttelån i perioden. DLF's Hovedstyrelse 
har besluttet, at alle lærere og børnehaveklasseledere ved denne konflikt tilbydes et lån på 825 kr. 
pr. arbejdsdag, hvilket svarer nogenlunde til begyndelseslønnen for en lærer. Er du ikke på begyn-
delsesløn, 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  
 
 

Hvordan forventes medlemmer at agere under en lockout (konflikt)? 

 
I tilfælde af lockout vil du ikke kunne undervise på din skole, og du har ingen forpligtelser i relation 
til din ansættelse. Du skal i stedet som medlem af DLF være med til at støtte op om de konkrete 
initiativer, som BLF/DLF tager. 
 
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan foreningen, kredsene og de enkelte 
medlemmer skal forholde sig under en konflikt. De er gengivet nedenfor: 
 

http://folkeskolen.dk/523733/din-oekonomi-under-en-konflikt
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Forudsætninger 
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og inddrager principielt hele foreningen og alle med-
lemmer uanset konfliktens konkrete omfang. I forbindelse med en konflikt forudsættes: 

 at Hovedstyrelsen udarbejder en overordnet strategi for konflikten 

 at Hovedstyrelsen og kredsene udarbejder konkrete aktivitetsplaner 

 at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke afvikler ferie i perioden 
 
Deltagelse og aktiviteter 
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsene eller foreningen cen-
tralt iværksætter. Det forudsættes, at man kommer og deltager. Medlemmer, overenskomstansat-
te og tjenestemænd, som ikke modtager konfliktstøtte, deltager i de aktiviteter, kredsen eller for-
eningen centralt iværksætter. For denne gruppe undtages arbejdstid og planlagte ferieperioder. 
Ved deltagelse forstås: 

 at medvirke i udadrettede aktiviteter (fx demonstrationer, udstillinger, uddelinger og spot-
aktioner) 

 at medvirke i indadrettede aktiviteter (fx fællesmøder, informationsmøder og andre sam-
menholdsskabende arrangementer)  

 at udføre praktiske arbejdsopgaver (fx deltagelse i arrangementsgrupper, pressegrupper, 
fremstilling af materiale og kontakt til lokale medier, forberede mødevirksomhed, skaffe 
lokaler, lave kaffe, male bannere og være telefonvagt).  

 
Aktiviteter varsles normalt med minimum 1 dag. 
 
Konsekvenser 
Hovedstyrelsen tilkendegiver: 

 at foreningsskadelig virksomhed under en konflikt kan indberettes til hovedstyrelsen, der 
kan tage stilling til eksklusion. 

 At medlemmers manglende opbakning kan føre til bortfald af konfliktstøtte. 
 
 

Hvordan organiserer vi os i Ballerup? 
 
I Ballerup er der sørget for, at der for hver skole er et lokale til rådighed til de lockoutede lærere. 
Derudover mødes vi fælles i Tapetens Store Sal (Magleparken 5, 2750 Ballerup) et antal gange.   
 
Der er nedsat en koordineringsgruppe i BLF, som består af 3 styrelsesmedlemmer, 2 medlemmer, 
der har deltaget i DLF’s medlemsseminarer, samt 1 pensionist. Koordineringsgruppen lægger den 
overordnede strategi, finder lockout-lokale til stormøder for alle lærere, formidler kernebudskaber 
og materiale fra DLF, står for den økonomiske ramme, er presseansvarlig i forhold til DLF og andre 
medier, sørger for fast mødestruktur for Styrelsen, udmelder forventninger til medlemmerne om 
deltagelse osv. Der er lavet mailliste over kontaktpersoner osv. 
 
Alle skoler har nedsat en lokal aktionsgruppe, som består af mindst 1 kontaktperson (kontakt og 
mødedeltagelse i kredsen), 1 presse- og 1 kommunikationsansvarlig. Aktionsgruppen er selvsty-
rende og selvbestemmende inden for de af Styrelsen udstukne rammer.  
 
Der er indarbejdet kontakt til pensionisterne – både fra koordineringsgruppen og de lokale akti-
onsgrupper, så der er tæt kontakt. 
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Dag for dag oversigt den første ”lockoutuge” 
 
Formålet er at være sammen og ”larme”! 
 
1. lockoutdag, 2. april 
 
Kl. 08:00 - 09:30  Styrelsen holder møde  
Kl. 09:30 - 12:00  Stormøde for alle lockoutede i Tapetens Store Sal  
 
Efter mødet samles koordineringsgruppen til møde. Eventuel mediegruppe samles (lærere med 
mediekompetencer stikker hovederne sammen). Udlevering af DLF kampagnematerialer til skoler-
nes kontaktpersoner. Refleksveste er bestilt til alle lockoutede lærere til aktionsbrug. Vi har nogle 
”demonstrationsskilte” i kælderen i BLF, som kan afhentes efterfølgende. 
 
Kl. 12:00 - 14:30  Indretning af eget lokale – klar til lockout 
Kl. 15:00 - 15.30  Alle mødes og gør klar til aktioner foran Ballerup Bibliotek 
Kl. 15:30 - 17:00  Fællesaktion 
 
2. Lockoutdag, 3. april 
Styrelsen holder møde kl. 8:00 med det formål at planlægge fælles aktiviteter til 3. lockoutdag. De 
lokale aktionsgrupper og lærere på skolerne er samlet på eget sted, hvor egne aktiviteter og 
events udføres lokalt. Skolernes kontaktpersoner er i løbende kontakt for at sikre kommunikation 
og fælles tiltag, hvis nogen ønsker at lave aktiviteter sammen. 
 
3. Lockoutdag, 4. april 
 
Kl. 08:00 - 09:30  Styrelsen holder møde  
Kl. 09:30 - 12:00  Stormøde for alle lockoutede i Tapetens Store Sal 
Kl. 15:30 - 17:00  Fællesaktion  
 
Forslag til fællesaktion: ”Underhold en bilist i køen på Frederikssundsvej”. 
 
4. Lockoutdag, 5. april 
De lokale aktionsgrupper og lærere på skolerne er samlet på eget sted, hvor egne aktiviteter og 
events udføres lokalt. Skolernes kontaktpersoner er i løbende kontakt for at sikre kommunikation 
og fælles tiltag, hvis nogen ønsker at lave aktiviteter sammen. 
 
 

Yderligere information 

 
Der skal lyde den stærkeste opfordring til løbende at holdes sig orienteret på:  
 
http://www.kreds21.dk (især under ’OK13’ – følg linket fra forsiden) 
http://www.dlf.org   
http://www.ballerup.dk/lockout  
 
Samt dagspressen i øvrigt.  

 

http://www.kreds21.dk/
http://www.dlf.org/
http://www.ballerup.dk/lockout

