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Kære medlemmer af Ballerup Lærerforening 
 

 
 
Lockouten er slut 
Efter alt at dømme er lockouten nu slut. Regeringen har fremsat sit lovforslag til indgreb, som i øje-
blikket 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. Det går ikke for vidt at tale om 
et ensidigt indgreb eller, som Anders Bondo har udtryk det, et decideret overgreb. Du kan læse for-
mandens holdning til indgrebet her: http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=27572 
 
Det ligger mig meget på sinde at udtrykke den dybeste respekt for den indsats, som alle medlemmer 
har ydet gennem hele konflikten. I har i sandhed vist, at lærere er skabt af et helt særligt stof! Vi har 
kæmpet med alle til rådighed værende midler. Det kan umuligt betragtes som et nederlag, når man 
bliver kørt over af rå magt. Nederlaget er arbejdsgiverens. Det er arbejdsgiveren, som ikke med or-
dentlige midler har kunnet forandringslede på en respektindgydende og troværdig måde!  
 
Vi må for vores del erkende, at vi er slået tilbage til start og fremadrettet skal arbejde stenhårdt på at 
opdyrke nyt land og erobre nye territorier.   
 
Dette orienteringsbrev berører de første større overvejelser og spørgsmål, men det er helt oplagt, at 
den næste tid vil komme til at kræve meget af os alle sammen. Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan, for 
at holde jer så godt orienteret som overhovedet muligt undervejs. Jeg vil dog allerede nu bede jer 
om at passe lidt på tillidsrepræsentanterne. De har været særligt hårdt spændt for og har virkelig 
gjort en forbilledlig indsats, men det har også kostet kræfter. Og de vil fortsat få en hård tid med 
rigtig mange spørgsmål, som de desværre ikke nødvendigvis kan svare på – enten fordi spørgsmåle-
ne afventer afgørelse i Arbejdsretten, eller fordi foreningen endnu ikke har truffet endelig beslutning 
om den politiske linje.   
 
 

Regeringens lovforslag 
Regeringens lovforslag fylder 74 sider og kan læses her: 
http://www.dlf.org/files/DLF/L%C3%B8n%20og%20job/OK%2013/Regeringsindgreb.pdf 
 
Hvad det kommer til at betyde kan ses i overskrifter her:   
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/04/25/110118.htm   

http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=27572
http://www.dlf.org/files/DLF/L%C3%B8n%20og%20job/OK%2013/Regeringsindgreb.pdf
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/04/25/110118.htm
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Uanset hvordan forslaget er blevet kommunikeret, så er det desværre udover enhver tvivl, at lovfor-
salget til forveksling ligner det, som gymnasielærerne aftalte med staten tilbage i februar.  
 
 

Første arbejdsdag efter lockouten - mandag den 29. april  
Alle konfliktende skal, når lockouten er ophørt, genoptage arbejdet på det tjenestested, hvor man 
var ansat ved konfliktens start. Hvis ikke det sker, kan retten til at genindtræde i stillingen fortabes, 
dvs. man kan risikere at miste sit arbejde. 
 
Overenskomstansatte lærere, der var sygemeldte ved lockoutens start og fortsat vil være sygemeld-
te ved arbejdets genoptagelse, skal på ny sygemelde sig, jf. skolens praksis. Det gælder naturligvis 
også ved almindeligt sygefravær.  
 
Den første skoledag efter lockouten vil have følgende program: 
 

 Alle lærere møder ind kl. 8:00 til personalemøde for lærere og ledelse. Borgmesteren er vært 
ved et let morgenmåltid. 

 Alle elever møder ind kl. 9:00-13:00 til undervisning efter normalt skema. 

 Alle lærere mødes igen med ledelsen kl. 13:00 med henblik på planlægning af resten af skole-
året. 

 
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. 
 
Det er helt afgørende, at der allerede fra første dag tages hul på den store mentale udfordring, det 
vil være for alle, at indtræde i arbejdet igen. Såfremt man under normale forhold måtte være uden 
skema, må der efterfølgende tages stilling til tidsforbruget.   
 
 

Den første uge 
Det er jo sådan, at vi faktisk var helt på plads med programmet for den kommende uge. Jeg har alle-
rede noteret mig, at flere lærere har givet udtryk for, at de næsten ærgrer sig over, at den uge ikke 
blev til noget. Det er aftalt, at alle de, som måtte have lyst og mulighed, kan deltage i en sidste aktion 
i ”Toyota-krydset” på Frederikssundsvej fra kl. 6:30-7:30. Flere lærere fra Østerhøjskolen har været 
meget trofaste gennem lockouten og vil gå forrets med et banner, hvor der står: ”Tak for støtten”.  
 
Onsdag er det 1. maj, og her vil vi opfordre til, at alle kommer i Fælledparken. Københavns Lærerfor-
ening sørger for et telt, så lærerne har et fælles sted at mødes. Om morgenen er det vores plan, at vi 
alle sammen deltager i morgenarrangementet hos Socialdemokraterne i Ballerup:  
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=ballerup&func=article.view&id=733466&menuID=7
12094&menuAction=select&topmenuID=712094 
 
Der kommer via kontaktpersonerne eller tillidsrepræsentanterne nærmere information ud senest 
først i næste uge.  
 
 
 

http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=ballerup&func=article.view&id=733466&menuID=712094&menuAction=select&topmenuID=712094
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=ballerup&func=article.view&id=733466&menuID=712094&menuAction=select&topmenuID=712094
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Væsentlige begivenheder i den kommende tid 
Da vi nu så godt som kender ”den nye virkelighed” kan vi begynde at forberede os på et mere kon-
kret niveau. Mandag den 29. april er der kredsformandsmøde fra kl. 13:00-17:00, og inden da har 
der været afholdt Hovedstyrelsesmøde om morgenen. Det er umiddelbart forventningen, at der bli-
ver indkaldt til en ekstraordinær kongres, måske allerede til afvikling i løbet af den kommende uge.  
 
Vi holder styrelsesmøde torsdag den 2. maj om aftenen, da det har været umuligt at få passet ind 
andre steder. Her vil vi blandt andet drøfte, hvornår vi indkalder generalforsamlingen, der, som alle-
rede varslet, vil blive bedt om at tage stilling til, hvordan vi agerer herfra.  
 
Derudover har der været ryster om en ”lock-in” fest, men nu må vi se.  
 
 
Jeg har under hele denne konflikt oplevet et fælleskab baseret på engagement og vilje til at gøre en 
forskel. Det er et særligt fællesskab, som ikke ville være opstået uden konflikten. Vi render nu ikke 
længere rundt på gader og stræder i gule veste, men vi står alligevel tilbage med noget, som er dyre-
bart. Den stærke følelse af fællesskab og en oplevelse af, at vi kæmpede for en fælles sag. Det skal 
bringe os videre sammen! 
 
Til slut en dybfølt tak til alle medlemmer af Ballerup Lærerforening og en helt særlig tak til alle tillids-
repræsentanter og vores ansatte – og ikke mindst til den bedste kasserer og næstformand, man kan 
ønske sig! 
 
 
På kredsstyrelsens vegne og med fagpolitiske hilsner fra en stolt formand! 
 
Morten Refskov  
 


