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Hvem er omfattet af lockoutvarslet? 
 

Generelt 
Der er valset lockout på alle 3 arbejdsgiverområder; staten, regionerne og kommunerne.  

For så vidt angår Danmark Lærerforenings medlemmer vedrører lockoutet: 

Stat: Der er varslet konflikt på 3 undervisningsområder med 4 forskellige skoleformer, hvor foreningen har 
medlemmer. Det drejer sig om: 

1. Friskoleområdet med ”private gymnasiers grundskoleafdelinger”, skoler med kostafdelinger er dog 
undtaget, og ”husholdnings- og håndarbejdsskoler”(frie fagskoler), hvor 4 er omfattet, mens 8 
skoler ikke er. De fire, der er omfattet er: Odense Fagskole, Skolen for Gastronomi, Musik og 
Design, Tekstilskolen (Håndarbejdets Fremme) i Holte og Tronsøskolen. 

2. Dansk Røde Kors Asylafdeling – alle 6 skoler er omfattet af varslet, og  
3. SOSU-skolerne, hvor 15 af de 16 skoler er omfattet. Kun Diakonissestiftelsen er ikke omfattet. 

Danske Regioner: Der er varslet lockout for medlemmer omfattet af overenskomst for lærere m.fl. ved 
specialundervisning for børn og voksne på et konkret antal skoler/institutioner. Undtaget fra konflikt er 
skoleinspektører og forstandere viceskoleinspektører og viceforstandere og afdelingsledere, ligesom 
psykologer og konsulenter uden ledelsesbeføjelser er undtaget.  

KL: Der er varslet konflikt for medlemmer ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved 
specialundervisning for voksne med tilhørende protokollater (Protokollat 1 om læreruddannede ansat i KLs 
forhandlingsområde uden for folkeskolen, Protokollat 2 om lærere, småbørnslærere, øvelsesskolelærere, 
børnehaveklasseledere og skolekonsulenter med personlig ordning, samt Protokollat 3 om læreruddannede 
eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning af uddannelse og erhverv).  

Undtaget fra konflikten er selvstændige folkeskoler med specialundervisning, observations- og 
heldagsskoler, selvstændige institutioner med specialundervisning for voksne, og skolepsykologer og 
skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser. 

Konsulenter 
Spørgsmål: Hvilke konsulenter er omfattet af konfliktvarslet? – Hvilke konsulenter er omfattet af 
undtagelsen? 

Svar: Som udgangspunkt er (skole)konsulenter omfatter af lockoutvarslet ((Skole)konsulenter er gruppen af 
skolekonsulenter og konsulenter), da de er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved 
specialundervisning for voksne.  

Imidlertid undtager KL i varslet skolepsykologer og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser. Derfor er 
skolekonsulenter ansat efter overenskomsten og protokollat 2 undtaget konfliktvarslet, mens konsulenter 
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ansat efter Protokollat 3 og konsulenter for eksempelvis voksenundervisningen ansat på forvaltningerne 
omfattet af varslet. Konsulenter ansat på selvstændige institutioner for specialundervisning for voksne er 
undtaget for konflikt, fordi ansatte på institutionen er undtaget. 

Konsulenter, der er ansat i henhold til Protokollat 1 – eksempelvis SSP-konsulenter, er omfattet af 
konflikten. 

IT konsulent uden ledelsesbeføjelser 
Spørgsmål: I vores kommune, har vi en IT konsulent, der er ansat på lederoverenskomst uden 
ledelsesbeføjelser. 

Hun er kun konsulent i 900 timer årligt. Resten af hendes arbejdstid er som lærer. 

Vil hun være omfattet af lockout i den del af arbejdstiden, hvor hun er lærer? 

Svar: Som det fremgår af ovenstående generelle oplysninger, er det afgørende, om medlemmet er ansat 
som skolekonsulent eller som konsulent. At den pågældende i sin konsulentansættelse varetager 
læreropgaver er uden betydning. Det afgørende er ansættelsesformen. 

Ansatte på PPR, talehørelærere og konsulenter 
Spørgsmål: Ansatte på PPR, talehørelærere og konsulenter, er i tvivl om de er omfattet af konflikten? 

Svar: Det, der er afgørende for, om man er omfattet af konflikten, er ansættelsesformen. 
Ansættelsesstedet skole/PPR er uden betydning, når man er ansat som lærer. Er man ansat som lærer (tale- 
og hørelærer) er man omfattet af lockoutvarslet. For så vidt angår konsulenter henvises til svar ovenfor. 

Spørgsmål: Vi har 12 talehørelærere ansat i PPR, hvoraf de 5 har status af konsulent (denne titel er 
anciennitetsbestemt), de er medlemmer. De syv resterende er ansat som talehørelærere og medlemmer. 
Er det rigtigt forstået, at de 5 med konsulentstatus (hvoraf ingen er tjenestemænd) er undtaget konflikt, jf 
passus om konsulenter uden ledelsesbeføjelser, de øvrige 7 (hvoraf ingen er tjenestemænd) er omfattet af 
lockouten? 

Svar: Ja, det er rigtig forstået, under forudsætning af at de 5 konsulenter er ansat som skolekonsulenter. 

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 
Spørgsmål: Vi har nogle PB i ernæring som er ansat i kommunerne. Er de omfattet lockout? 

Svar: Det afgørende er, hvilken overenskomst den pågældende er ansat efter. Er der tale om ansættelse i 
henhold til Overenskomst for lærere m. fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, gælder 
lockoutvarslet. Hvis den pågældende er ansat efter Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og 
sundhed, er han/hun ikke omfattet af lockoutet.  
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Specialskoler 
Spørgsmål: Hvordan definerer man en selvstændig skole? Vi har en folkeskole med undervisning af elever 
med særligt behov med egen ledelse. Skolen får elever fra hele Lejre kommune og har efter min opfattelse 
ikke selvstændigt skoledistrikt, da det jo er hele kommunen. Er skolen omfattet af lockout? 

Svar: Selvstændige folkeskoler for specialundervisning er undtaget for lockout. Selvstændige skoler vil 
normalt være kendetegnet ved, at der er tale om en selvstændig ledelse og en egen skolebestyrelse. 
Lærere ved selvstændige skoler modtager et tillæg på 18.300 i årligt grundbeløb samt et timeafhængigt 
tillæg på 18,82 kr, (31.1.00). I specialklasserækker eller afdelinger af folkeskoler ydes ikke det faste årlige 
tillæg, og timetillægget udgør 32,43 kr. i årligt grundbeløb. 

UU 
Spørgsmål: UU vejledere På vores UU-center er der både ansat vejledere og konsulenter efter 
overenskomstens protokollat 3. Er det korrekt at konsulenter ikke er omfattet af et lockouten, men 
vejledere er omfattet af lockouten? 

Svar: Som det fremgår ovenfor, er konsulenter ved UU omfattet af konfliktvarslet – på samme måde som 
vejlederne ved UU. 

Spørgsmål: De ansatte på vores UU-center er ansat som konsulenter, men på andre centre kan de være 
ansat på læreraftale. Betyder det at alle konsulenter er fri af lockout, eller vil de kunnet blive lockoutet? 

Svar: Det afgørende er, hvordan de pågældende er ansat, ikke hvilken arbejdstidsaftale, de er omfattet af. 
Er de ansat som konsulenter og vejledere er de omfattet af konfliktvarslet. 

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) 
Spørgsmål: Er medlemmerne på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) lockoutet? 

Svar: STU er et ikke-overenskomstdækket område, og de pågældende medlemmer er derfor ikke omfattet 
af konfliktvarslet.  

Er det tale om selvstændige kommunale STU’er, vil de ansatte ikke være omfattet af lockoutvarslet, da de 
ikke er omfattet af de overenskomster for hvilke, der er varslet lockout. 

Hvis STU’en er placeret på en vokseninstitution, hvor lærerne er beskæftiget med undervisning af både 
voksne og unge, vil deres ansættelsesforhold være knyttet til vokseninstitutionen, og da den er undtaget 
lockout, vil de også være undtaget. 

Individuelle ansættelsesaftaler 
Spørgsmål: Er personer, der er omfattet af individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår eller af aftaler 
som omfatter en bestemt gruppe, fx lærerstuderende i traineestillinger, omfattet af konfliktvarslet? 

Svar: Når der er tale om individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, er der ikke tale om stillinger, der 
er omfattet af en af de overenskomster der er givet lockout og boykot varsel for. Dermed er de heller ikke 
omfattet af konfliktvarslet. 
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Spørgsmål: Vi har et medlem, der er ansat som museumspædagog ved et museum. Han er ansat efter 
læreroverenskomsten. Vil han blive konfliktramt? 

Svar: Konflikten omfatter ansatte der er omfattet af overenskomsten for lærere m.fl. i folkeskolen og ved 
specialundervisning for voksne med tilhørende protokollater. 
 
Det betyder, at medlemmer, der er ansat på en individuel kontrakt på et kommunalt museum og lignende, 
ikke er omfattet af konflikten. Dog vil medlemmer, der er ansat i kommunale stillinger som konsulent 
henhold til Protokollat 1, være omfattet. 

Ansatte med en tjenestemandslignende pensionsordning 
Spørgsmål: Hvis man har en tjenestemandslignende pensionsordning, vil man så blive omfattet af en 
konflikt? 

Svar: Personer der i sin tid fik ansættelse på tjenestemandslignende vilkår har ofte bevaret den 
pensionsordning, som de fik dengang (Pensionskassen af 1925). At man har sådan en pensionsordning 
betyder imidlertid ikke, at de pågældende har tjenestemands- eller tjenestemandslignende status i forhold 
til konflikten. De skal betragtes som overenskomstansatte, og er som sådan omfattet af de konfliktvarsler, 
der er sendt fra arbejdsgiverne, på samme måde som øvrige overenskomstansatte er det. 
 

Hvordan får arbejdsgiver oplysning om hvem der er lockoutet 
 

Spørgsmål: Skolens ledelse har skrevet til samtlige ansatte, for at gøre opmærksom på at det kun er 
Danmarks Lærerforenings medlemmer der er lockoutet. De beder derfor ansatte, der IKKE er medlem af 
Danmarks Lærerforening, om at give besked til skoleledelsen. 

Må ledelsen spørge ansatte om dette? 

Svar: En ansats organisationsforhold er en personlig oplysning. En skoleleder kan godt spørge alle ansatte, 
om at give besked til ledelsen, hvis de ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening, men som 
medarbejder har man ikke pligt til at svare.  

Det vil være korrekt af skoleledelsen også at gøre opmærksom på, at ”hvis vi ikke hører fra dig, lægger vi til 
grund, at du er omfattet af konflikten”. 

Grunden til at skoleledelsen bør give den sidste information er, at spørgsmålet om 
organisationstilhørsforholdet læner sig op ad en krænkelse af persondatalovens beskyttelse af 
personfølsomme oplysninger (medlemskab af en fagforening). 
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Lærerstuderende og i arbejde 
 

Spørgsmål: Jeg er lærerstuderende og samtidig i arbejde. Kan jeg få konfliktstøtte? 

Svar: Dine muligheder for at få konfliktstøtte afhænger af din beskæftigelsesgrad (hvor meget ansættelse 
du har) og længden af din ansættelse. 

1. Hvis du er ansat i mere end 3 måneder og med mere end 50 % beskæftigelsesgrad, skal du 
overføres til aktivt medlemskab af den lokale kreds for at kunne modtage konfliktstøtte. 

2. Er du ansat i et begrænset omfang (højst 3 måneder eller med højst 50 % beskæftigelsesgrad) kan 
du få konfliktstøtte som lærerstuderende. Hvis du er lærerstuderende på skolebaseret 
læreruddannelse gælder de samme grænser for at kunne modtage konfliktstøtte som 
lærerstuderende. 

Spørgsmål: Jeg er lærerstuderende og arbejder samtidig som timelønnet lærer. Jeg er medlem af LL. Kan 
jeg få konfliktstøtte? 

Svar: Kun fastansatte lærer kan modtage konfliktstøtte. Som timelønnet lærer, der har løbende vikarvagter, 
kan du ikke få konfliktstøtte. 

 

Foreningspolitisk arbejde 

Formidling af fagpolitiske budskaber 
Spørgsmål: En kommune melder ud, at lærerne ikke må formidle fagpolitiske budskaber på skolen og ikke 
må planlægge fagpolitiske aktiviteter på skolen. Det vedrører uddeling af flyers og andet materiale til 
forældre, kolleger og elever, ophænge banner, plakater mv., bruge skolens lokaler til kampagne- og 
informationsmøder og bruge skolens medier, fx intranettet, til formidling af fagpolitiske budskaber. 

Svar: Det er skolens leder som afgør, hvad der må hænges op på skolens område – og det er også derfor 
den enkelte leder som afgør, hvordan kommunens forbud mod at føre fagpolitisk kampagne på skolen skal 
fortolkes konkret på den enkelte skole 

Hvis I har en praksis med at ophænge meddelelser om generalforsamlinger mv. på opslagstavlerne 
skolernes lærerværelser kan I som udgangspunkt fortsætte med denne praksis – med mindre skolelederen 
forbyder det. Skolelederen kan – med henvisning til ledelsesretten – forbyde det. 
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Møde i faglig klub 
Spørgsmål: Min skoleleder har bedt mig om at afholde faglig klub et andet sted end på skolen. Jeg kan 
simpelthen ikke forstå det. Har hun virkelig ret/bemyndigelse til at sige, at vi ikke må afholde vores faglige 
klub møde på skolen?  

Hun bruger begrundelsen, at vi jo skal snakke om konfliktsituationen. Men det kan hun vel ikke blande sig i? 

Svar: Da der ikke er konflikt på nuværende tidspunkt, bør TR som udgangspunkt kunne indkalde til faglig 
klub møder omkring emner, der sædvanligvis behandles i faglig klub. Der vil altså kunne ske orientering 
omkring den overenskomstmæssige situation, men egentlige kampagne- og informationsmøder omkring 
overenskomstforhandlingerne bør ikke afholdes i regi af faglig klub. 

Møde i faglig klub skal afvikles i henhold til de aftaler, der sædvanligvis gælder omkring afholdelse af møde 
i faglig klub. Hvis I på den enkelte skole har en praksis med, at møder i faglig klub afholdes i skolens lokaler, 
bør I som udgangspunkt kunne fortsætte denne praksis. Med mindre skolens leder forbyder det. 

Man bør altså kunne gøre, som man plejer på skolen, men ikke udvide sine aktiviteter, så de får karakter af 
fagpolitisk kampagnearbejde. Sådan arbejde skal ske uden for skolens område, uden brug af skolens 
hjælpemidler, fx intranettet, og uden for arbejdstid. 

Har det planlagte møde i faglig klub karakter af et ordinært faglig klub møde, bør i tale med jeres skoleleder 
omkring karakteren af mødet, og på den måde får lavet en aftale om afholdelse af mødet. 

Må lærerne på en skole skrive til forældrene med bekymring over situationen 
Spørgsmål: Lærerne på en skole har skrevet et brev, hvor de udtrykker bekymring for fremtidens skole og 
børnenes skolegang. Der sker i lyset af de igangværende overenskomstforhandlinger. Brevet er stilet til 
forældrene og hensigten er, at lærerne vil dele brevet ud til forældrene. Er der nogen problemer i det? 

Svar: Der er to elementer i spørgsmålet. De vedrører ytringsfrihed og den ansattes loyalitetsforpligtelse. 

Alle lærere har - som alle andre i Danmark – ytringsfrihed. Som offentligansat har man som privatperson 
lige så meget frihed til at ytre sig som andre borgere. Det vedrører også ytringer om forhold på ens arbejde. 
Som offentlig ansat bør man faktisk bidrage til den offentlige debat med den viden man har fra sit arbejde. 
Det skal man for at sikre de grundlæggende værdier, som det offentlige system bygger på om demokrati, 
gennemsigtighed og troværdighed. Det væsentlige er, at man ytrer sig som privatperson. 

For at undgå at andre fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for ledelsens eller arbejdsstedets 
synspunkter, skal man præcisere, at man ytrer sig på egne vegne. 

Der gælder dog nogle undtagelser fra ytringsfriheden. Det kan fx være, hvis oplysningerne er 
tavshedsbelagte eller ytringen vil være ulovlig at fremsætte i henhold til straffeloven – racistiske ytringer, 
injurier. 

En lovlig fremsat ytring kan altså ikke i sig selv føre til en sanktion. Alligevel kan der opstå nogle 
følgevirkninger af ytringen i form af konsekvenser for ens ansættelsesforhold.  
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Det skyldes, at man som offentlig ansat er omfattet af en loyalitetspligt. Det betyder, at man skal udføre 
sine arbejdsfunktioner, således som ledelsen ønsker, at de skal udføres.  

Loyalitetspligten betyder også, at man som ansat ikke må bringe ledelsen i miskredit. Man må altså ikke 
fremsætte åbenbart urigtige oplysninger – også selv om det sker som privatperson – og man bør også tage 
afstand fra urigtige rygter. 

Ledelsen kan fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens – skolens – vegne. Udtaler man 
sig som myndighedsperson, fx lærer, kan udtalelsen altså også bringe en i konflikt med sin loyalitetspligt. 
Ønsker man at udtale sig som myndighedsperson, skal de nærmere retningslinjer først afklares med 
ledelsen. 

I den konkrete sag, hvor lærerne på en skole henvender sig direkte til forældrene med kritiske udtalelser 
om de ændringer, som ledelsen ligger op til at indføre i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, er 
der stor fare for, at lærerne kommer i konflikt med deres loyalitetsforpligtelse.  

Link på skolekom til goerdetnurigtigt.dk 
Spørgsmål: Kan vi lægge et link til DLFs kampagnesite www.goerdetnurigtigt.dk ind på forældreintra? 

På vores skole har kommunen på intra har henvist til KLs websider, der handler om konflikt. Vi har spurgt 
vores kommune om vi kan gøre tilsvarende for at bringe ligevægt, og de svarer: ”Forældreintra er tiltænkt 
andre formål end formidling af forskellige faggruppers fagpolitiske budskaber. Kommunen ønsker ikke at 
Forældreintra anvendes til formidling af forskellige faggruppers fagpolitiske budskaber - heller ikke i forhold 
til den varslede konflikt på lærerområdet pr. 1. april 2013”.  

Svar: Rent ansættelsesretligt forholder det sig sådan, at det er skolens leder der i kraft af ledelsesretten 
bestemmer, hvad der må formidles fra skolens hjælpemidler, fx skolekom (intra), opslagstavlen, sedler til 
forældre mv.  

KL har informeret alle ledere om, at der ikke må udbredes fagpolitiske budskaber i arbejdstiden og ved brug 
af skolernes hjælpemidler. Det er den enkelte leder som afgør, hvordan en kommunes forbud mod at føre 
fagpolitisk kampagne på skolen skal fortolkes konkret på den enkelte skole. Har ledelsen meddelt, at man 
hverken må udbrede fagpolitiske budskaber i arbejdstiden eller ved brug af skolens hjælpemidler, kan det 
få ansættelsesretlige konsekvenser for den enkelte lærer, hvis man udbreder fagpolitiske budskaber på 
skolen ved ophæng på en opslagstavle, på intranet, ved tryk på sit tøj og lignende.  

Vi kan desværre ikke forhindre, at kommuner og skoler i deres udsendelser til forældre og andre henviser 
til deres egne hjemmesider. 

Konfliktramt arbejde 
 

http://www.goerdetnurigtigt.dk
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Generelt om konfliktramt arbejde 
Træder den varslede lockout i kraft betyder det reelt, at de omfattede arbejdspladser ikke vil modtage de 
konfliktramte medlemmers arbejdskraft, så længe konflikten står på. Det arbejde de konfliktramte 
medlemmer normalt skulle have udført, bliver derved konflikt ramt. 

Ingen andre bør under en konflikt udføre konfliktramt arbejde, da det vil svække konfliktens lovlige formål. 

Foreningen har i sin konflikt ABC beskrevet konfliktramt arbejde (strejkeramt arbejde), og der findes også 
en beskrivelse i LCs konfliktvejledning.  

KL, Ministeriet for Børn og Undervisning og Moderniseringsstyrelsen har i deres konfliktvejledninger og 
spørgsmål/svar oversigter, givet deres beskrivelse af, hvad de forstår ved konfliktramt arbejde, og hvordan 
de mener, at man skal forholde sig til tilsynsopgaven.  

Disse udgivelser vil vi gerne henvise til: 

KLs vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter mv.  

KLs vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen 

Ministeriet for Børn og Undervisnings spørgsmål og svar om undervisning, tilsyn og pasning af 
folkeskoleelever 

Moderniseringsstyrelsens vejledning om lockout 

KLs klare melding til kommunerne er, at den eksisterende fagfordeling mellem de konfliktende og de 
ansatte uden for konflikt fastholdes uagtet konflikten. KL melder også klart ud, at medarbejdere, der ikke 
omfattes af konflikten, som udgangspunkt ikke kan pålægges at udføre konfliktramt arbejde, idet de har 
krav på at blive holdt neutrale under konflikten ligesom KL henstiller til kommunerne, at de skal respektere 
en lovlig konflikt. 

Ministeriet for Børn og Undervisning tilkendegiver, at ”det arbejde, som en konfliktramt lærer var planlagt 
til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Det er udgangspunktet, at der ikke kan gives undervisning 
i de lektioner, som efter tjenesteplanerne skulle have været varetaget af en konfliktramt lærer – heller ikke 
ved en ændring af skemaet”. 

Hvis medlemmer pålægges at udføre konfliktramt arbejde  
Pålægges man nyt eller ændret arbejde under en konflikt, og ligger det ud over det, man plejer at tåle, må 
man bede arbejdsgiveren om at lave et skriftligt pålæg, som beskriver deres ønsker omkring ændringerne i 
arbejdet. 

Har der været en praksis på den enkelte arbejdsplads om, at man tidligere har skullet tåle at udføre visse 
typer opgaver eller omlægninger, skal man også tåle dette arbejde under en konflikt. 
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Har det fx været almindeligt på skolen at undervise en klasse og samtidig føre tilsyn med en anden klasse, 
eller at man under normale omstændigheder har kunnet bede lærere om at møde ind og varetage opgaver 
på skemafri dage, kan man også gøre det under en konflikt. 

Er man efter man har fået et konkret skriftligt pålæg i tvivl om, hvorvidt man er blevet pålagt at udføre 
konfliktramt arbejde, skal man henvende sig til sin lokale kreds. 

Vurderes det her, at medlemmer konkret er blevet pålagt at udføre konfliktramt arbejde, så må kredsen i 
samarbejde med hovedforeningen vurdere muligheden for at bringe sagen videre. 

Tjenestemænd er undtaget fra konflikt 
Tjenestemænd skal møde op på skolen og varetage de opgaver, de normalt varetager. Skolens ledelse bør 
ikke sætte tjenestemændene til at varetage andet arbejde end det, de under normale omstændigheder 
ville gøre. 

Kommunerne må derfor kunne blive nød til at acceptere, at skolerne må køre med væsentligt nedsat drift 
og nok mange steder må sende en stor del af eleverne hjem. 

Det betyder også, at hvis man under normale omstændigheder beder lærere om at møde ind og varetage 
opgaver på skemafri dage, kan man også gøre det under konflikten. KL peger i deres vejledning på, at 
”tjenestemandsansatte lærere ikke bør pålægge/andre/flere undervisningstimer end de timer, de ifølge 
deres tjenesteplan i forvejen er forpligtede til at varetage.”. 

Ministeriet for Børn og Undervisning har meldt ud: ”Det vil derfor som udgangspunkt ikke være muligt at 
ændre den normale fagfordeling på skolerne, så tjenestemandsansatte eller uorganiserede lærere 
overtager klasser og fag fra de overenskomstansatte lærere, der er omfattet af konflikten. Tjenestemænd 
på skolerne bør heller ikke pålægges at varetage andre undervisningstimer, end dem de ifølge deres 
tjenesteplan er forpligtet til at varetage. Skoleledelsen bør derfor afstå fra at ændre tjenesteplanen, så de 
tjenestemandsansatte lærere pålægges opgaver, der ellers skulle have været udført af de konfliktramte 
overenskomstansatte lærere.” 

En tjenestemand, der mener vedkommende bliver sat til konfliktramt arbejde, må bede om en skriftlig 
ordre og kontakte sin tillidsrepræsentant. I mellemtiden må vedkommende varetage det pålagte arbejde 
indtil sagen er afgjort af de centrale parter. 

Det er foreningens opfattelse, at ligesom der ikke kan ændres i arbejdsopgaverne kan man ikke inddrage 
seniordage eller andet der er planlagt for tjenestemænd. 

Kan andre varetage konfliktramt arbejde 
Det arbejde, som et lockoutet medlem normalt ville varetage, kan arbejdsgiveren ikke sætte andre til at 
varetage, medmindre disse personer almindeligvis ville skulle udføre det pågældende arbejde.  

Det betyder, at hverken forældre eller andre, der ikke er omfattet af konflikten, skal udføre det arbejde, der 
er konfliktramt. Se fx HK Kommunals hjemmeside 
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Herudover vil der kunne opstå forsikringsmæssige problematikker i forhold til erstatningsansvarsloven og 
arbejdsskadesikringsloven, hvis forældre – uanset om de aflønnes for det - fx påtager sig at deltage i en 
lejrskole i stedet for de konfliktramte lærere. 

Tilsyn 
Under en eventuel konflikt har kommunerne fortsat tilsynspligt med eleverne i undervisningstiden, i 
frikvarterer og spisepauser med videre. Tilsynspligten gælder også i timer, der må aflyses. Hvis tilsynet ikke 
kan gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere, om eleverne – og i givet fald hvor mange – der kan 
blive på skolen.  

Tilsynet med eleverne sker på skolelederens ansvar. Ikke-konfliktramte lærere kan pålægges at føre tilsyn 
med flere klasser, hvis det også før konflikten har været almindeligt at tilrettelægge arbejdet sådan. Ikke 
konfliktramte lærere skal ikke flyttes til tilsynsopgaver, som er konfliktramt.  

Hvis elever sendes hjem fra skolen på grund af en evt. konflikt, anbefaler KL, at dette sker i 
overensstemmelse med skolernes sædvanlige retningslinjer for hjemsendelse i forbindelse med læreres 
fravær. 

Hvis man er blevet i tvivl om man i en konkret situation ved skriftligt pålæg er blevet pålagt konfliktramt 
arbejde i forbindelse med en tilsynsopgave, skal man henvende sig til sin lokale kreds for afklaring. Her vil 
man kunne få hjælp til at vurdere det videre forløb. I mellemtiden må vedkommende varetage det pålagte 
arbejde indtil sagen er afgjort af de centrale parter. 

Kan andre personalegrupper føre tilsyn med eleverne? 
Spørgsmål: Kan andre personalegrupper tages ind til at føre tilsyn med elever, fx en socialrådgiver?  

Svar: Ingen skal påtage sig konfliktramt arbejde. Dog kan medarbejdere fra skolefritidsordninger, der er 
tillagt faste timer i folkeskolen, som for eksempel praktisk, pædagogisk medhjælp i klasser, føre tilsyn med 
klassens elever i timer, hvor læreren er væk på grund af konflikten.  

Lejrskole og konfliktramt arbejde 
Spørgsmål: Vi har en klasse som skal til Berlin. Den ene af de to lærere, der skal af sted, er tjenestemand 
den anden overenskomstansat. Skolen vil allerede nu lave om i planlægningen, så der kan komme to 
tjenestemænd af sted. Ved at lave om nu, mener de, at godt kan lade sig gøre, da det er før konflikten 
træder i kraft.  Må de det? 

Svar: Man skal ikke på skolerne ændre den eksisterende fagfordeling, således at ikke-konfliktramte lærere 
overtager klasser, fag, lejrskoler mv. fra overenskomstansatte lærere, der deltager i en lovlig konflikt.  

Denne opfattelse har KL også tilkendegivet i sin konfliktvejledning. Således anfører KL, at skoleledelsen bør 
undlade at beordre ikke-konfliktramt personale til at varetage en planlagt lejerskole. KL fraråder også, at 
skoleledelsen lader forældre deltage i en lejrskole. 
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Tjenestemændene og tilsyn 
Spørgsmål: Kommunen har holdt ledermøde, hvor de har talt om, at man kan sætte tjenestemændene til at 
have tilsyn med eleverne. En leder indkalder nu til skolebestyrelsesmøde, hvor man skal aftale 
retningslinier for hvilke elever der hjemsendes. 

Hvordan skal medarbejderrepræsentanterne forholde sig til det? 

Svar: Tjenestemændene skal ikke pålægges et tilsyn i videre omfang, end det de almindeligvis er pålagt. KL 
har meldt ud, at tjenestemændene ikke skal udføre konfliktramt arbejde. Denne opfattelse deler DLF. 

Medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen skal ikke indblandes i fastlæggelsen af retningslinierne. 
Pålægges tjenestemændene konkret at udføre konflikt ramt arbejde, skal de anmode om et skriftligt pålæg 
og tage kontakt til deres tillidsrepræsentant og lokale kreds. 

Erstatningstimer 
Spørgsmål: Skoleledelsen er begyndt at informere kolleger om, at vi skal undervise i skolernes sommerferie 
efter en eventuel konflikt. Begrundelsen er, at alle elever, ifølge lovgivningen, har krav på fuldt timetal i et 
skoleår. Har I hørt om det? 

Svar: Lærere kan som udgangspunkt pålægges undervisning på tidspunkter, hvor skolen ellers ville have 
været lukket. Lærere har dog efter ferieaftalen krav på at holde deres hovedferie – tre sammenhængende 
uger – i sommerperioden. 

Herudover kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt eleverne har fået det minimumstimetal, som er fastsat i 
folkeskoleloven. Kommunerne skal som udgangspunkt gennemføre de undervisningstimer, der var planlagt 
– men som ikke blev gennemført på grund af konflikt – hvis det drejer sig om timer, der er en del af det 
fastsatte minimumstimetal. Minimumstimetallet gælder for en treårig periode henholdsvis for 1.-3. klasse, 
4.-6. klasse og 7.-9. klasse. De undervisningstimer, der ikke gennemføres på grund af en konflikt, vil kunne 
gives successivt i det indeværende og de efterfølgende skoleår inden for treårsperioden. De 
undervisningstimer, der skulle være givet i 3. og 6. klasse, vil kunne gennemføres i for eksempel 
henholdsvis 4. og 7. klasse, selvom erstatningstimerne vil komme oven i det timetal, der i øvrigt skal gives 
inden for treårsperioderne for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Der henvises til Ministeriet for Børn og 
Undervisnings spørgsmål/svar oversigt. 

Afholdelse af eksamen for konfliktramt kollega 
Spørgsmål: En lærer, der ikke vil blive omfattet af en konflikt, kan se af et skema, at vedkommende er sat til 
at skulle afholde eksamen for en anden kollega, som vil blive omfattet af en konflikt. Er det i orden, at ikke 
konfliktramte ansatte kan ”overtage” eksamen for en konfliktramt kollega? Den ikke konfliktramte kollega 
vil i givet fald oparbejde overtid på baggrund af dette. 

Svar: Ingen skal pålægges at påtage sig konfliktramt arbejde. KL har meldt ud til kommunerne, at ikke-
konfliktramte lærere på skolerne ikke bør pålægges at varetage andre undervisningstimer, end dem de 
ifølge deres tjenesteplan er forpligtet til at varetage. Skoleledelsen bør derfor afstå fra at ændre 
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tjenesteplanen, så de ikke-konfliktramte lærere pålægges opgaver, der ellers skulle have været udført af de 
konfliktramte overenskomstansatte lærere. 

Kan skolelederen fremskynde karaktergivningen? 
I perioden forud for en konflikt skal medlemmerne udføre deres sædvanlige arbejde, og der er ikke noget, 
der i den periode konkret kan betegnes som konfliktramt arbejde.  

Hvis et medlem inden en konflikt pålægges at udføre opgaver, der ligger ud over hans sædvanlige arbejde, 
skal situationen som udgangspunkt håndteres på samme måde, som man vil gøre det, hvis der ikke var 
udsendt et konfliktvarsel. Det sædvanlige arbejde kræver en fortolkning i den konkrete situation. Er det 
sædvanligt, at skolelederen melder ud, hvornår karaktergivningen skal være på plads, kan skolelederen 
gøre det - også under en konflikt.  

Under en konflikt skal ingen pålægges at udføre konfliktramt arbejde, da det vil svække konfliktens lovlige 
formål. 

En tjenestemand, der mener, at vedkommende bliver sat til konfliktramt arbejde under en konflikt, må 
bede om en skriftlig ordre og kontakte sin tillidsrepræsentant. I mellemtiden må vedkommende varetage 
det pålagte arbejde indtil sagen er afgjort af de centrale parter. 

I KLs konfliktvejledning har KL givet sine tilkendegivelser omkring karaktergivning og eksaminer – den kan 
give en god retningslinie for, hvordan KL forventer, at kommuner og skoler håndterer situationen. 

Kan lærerne møde op og undervise alligevel under en lockout? 
Spørgsmål: Kan lockoutede lærere på en skole beslutte sig for at møde op på skolen kl. 8.00 under en 
lockout og gå ind og passe deres undervisning efter det skema, de har? 

Svar: Indtræder der lockout, så er det et lovligt varslet kampskridt, som betyder, at arbejdsgiveren nægter 
at modtage de lockoutedes arbejdskraft.  

Møder lærerne uagtet dette op på skolen efter en konflikt er trådt i kraft, handler de i strid med konfliktens 
lovlige formål. Det vil for det enkelte medlem kunne betyde bortvisning med øjeblikkelig virkning og krav 
om aflevering af nøgler og øvrige af skolens effekter. 

Det vil også kunne betyde, at kommunen kan indbringe sagen for Arbejdsretten, som har mulighed for at 
idømme DLF en bod for brud på hovedaftalen.  

Foreningen fraråder på det kraftigste medlemmerne at møde op på skolen, hvis der er indtrådt lockout. 

Konfliktstøtte 

Optagelse af konfliktlån og lånets størrelse 
Spørgsmål: Hvornår skal jeg udfylde lånebeviset. 
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Svar: Du vil få en mail fra foreningen, når det bliver aktuelt. De forudlønnede, hvor lønnen bliver 
tilbageholdt ved udgangen af marts måned, vil snart få en mail, hvor de bliver bedt om at gå ind via NEM-id 
og udfylde lånebeviset. Resten af medlemmerne vil først blive trukket i løn med udgangen af april måned 
og vil derfor først få besked på et senere tidspunkt. 

Spørgsmål: Hvor meget får man i konfliktlån? 
Svar: Lånet udgør 825,- kr. pr. arbejdsdag svarende til kr. 18.150 (22 arbejdsdage) pr. måned. 

Spørgsmål: Får man som deltidsansat et forholdsmæssigt mindre konfliktlån? 
Svar: Der ydes samme lån til både fuldtids- og deltidsansatte. Det samme gælder delvist barslende og 
delvist sygemeldte, som ønsker at få konfliktlån ved siden af deres dagpenge. 

Spørgsmål: Hvis man er udtaget til konflikt skal man så optage konfliktlån?  
Svar: OK-medlemmer, der er udtaget til konflikt, beslutter selv, om vedkommende vil optage lån. 

Spørgsmål: Skal den enkelte stå som låntager (underskrive låneaftale eller lign.) 
Svar: Ja, man går ind på ”Min Side” og vælger aktivt konfliktlånet til. 

Spørgsmål: Man har som medlem mulighed for at takke nej til et lån fra Særlig Fond (konfliktstøtte). Vi har 
rigtig mange medlemmer, der gerne vil vide om det i så fald vil betyde, at kontingent betales som før 
konflikten – dvs. at man kan undgå øget kontingent? 
Svar: OK-medlemmer, som er omfattet af konflikten, men som ikke optager lån, undgår øget kontingent. 
De skal jo netop ikke tilbagebetale lån. 

Spørgsmål: Hvis et OK-medlem ikke modtager konfliktlån, skal pågældende så alligevel hæfte solidarisk for 
de andres lån og være med til at betale tilbage?  
Svar: Nej. OK-medlemmer, der er udtaget til konflikt, og som optager lån, skal selv tilbagebetale deres lån, 
idet man hæfter personligt for lånet. OK-medlemmer, der ikke optager lån, forventes i øvrigt at deltage 
som alle andre i foreningens/kredsens aktiviteter jf. ”solidariske krav”. 

Spørgsmål: Hvordan er ledige stillet i forhold til konfliktlån? 
Svar: Arbejdsledige medlemmer kan få arbejdsløshedsunderstøttelse fra a-kassen, hvis de opfylder kravene 
til det. Arbejdsledige medlemmer, som ikke opfylder kravene til arbejdsløshedsunderstøttelse, kan få 
udbetalt et beløb svarende til dagpenge. Hvis konflikten udvides til at omfattet flere lockoutede end nu, 
kan a-kassens 65 % `s regel træde i kraft. Sker det, vil de arbejdsledige medlemmer få udbetalt et beløb 
svarende til dagpenge.  

Spørgsmål: Hvad er renten på konfliktlånet? 
Svar: Renten på lånet er fastsat til en fast rente på 4,55 % p.a. svarende til 4,77 % ÅOP. 

Spørgsmål: Vil konfliktlånet fremgå af min årsopgørelse og er renteomkostningerne fradragsberettigede? 
Svar: Ja 
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Spørgsmål: Hvis konflikten kun varer under en uge, kan man så godt vælge konfliktlånet fra i slutningen af 
måneden, inden det er kommet til udbetaling? 
Svar: Medlemmer, der optager lån, kan tilbagebetale lånet hurtigere end den tilbagebetalingsmåde, der er 
skitseret indtil nu. Medlemmet bestemmer selv, hvordan det skal ske. 

Spørgsmål: Hvis man i første omgang siger nej til at modtage lånet, fordi man selv kan betale de første par 
uger, er der så mulighed for at låne efterfølgende, hvis konflikten strækker sig over længere tid? 
Svar: Der er ikke taget stilling til en deadline for optagelse af lån. Et medlem som har sagt ja tak til 
konfliktlån, kan undlade at bruge pengene og betale dem tilbage igen, hvis det viser sig, at det ikke var 
nødvendigt at låne dem. 

Kontingent og konfliktlån 
Spørgsmål: Hvor meget skal dem, der ikke er en del af konflikten betale i konfliktkontingent? 
Svar: De ikke–konfliktende skal ved konfliktens start betale et konfliktkontingentbeløb, der udskrives af 
formanden jf. tidligere beslutning i maj måned 2012 i hovestyrelsen. 
Hovedstyrelsen bemyndiger samtidig formanden til at fastsætte et andet beløb end de 500 kr., der er 
besluttet i maj måned 2012. 

Spørgsmål: Hvor meget stiger et medlems kontingent pr. måned efter en konflikt? 
Svar: Ikke-konfliktende skal betale mere i kontingent, da de skal bidrage solidarisk i forhold til det løntab, 
de konfliktende i gennemsnit vil få i perioden. Der tages først stilling til beløbsstørrelse og periode, når 
konfliktens omfang er kendt. 

Spørgsmål: Hvis jeg ikke omfattes af en lockout, skal jeg så betale konfliktkontingent lige som dem, der 
bliver lockoutet? 
Svar: Hovedstyrelsen har besluttet, at alle medlemmer bidrager solidarisk til konflikten. De lockoutede vil 
have et løntab. Derfor skal de ikke–konfliktende også bidrage økonomisk. De ikke–konfliktende skal ved 
konfliktens start betale et konfliktkontingentbeløb, der udskrives af formanden. Formanden kan fastsætte 
et andet beløb end de kr. 500 kr., der er besluttet i maj måned 2012. 

Når konfliktens omfang er kendt, tages der stilling til konfliktkontingentets beløbsstørrelse og periode. 

Spørgsmål: Hvis jeg går pension i den periode, hvor man betaler konfliktkontingent, skal jeg så fortsat 
betale det efter pensioneringen? 
Svar: Medlemmer, der går på pension under Særlig Fonds reetableringsperiode, skal i lighed med andre 
pensionister, kun betale pensionistkontingent. 

Spørgsmål: Skal medlemmer på barsel og sygemeldte medlemmer betale konfliktkontingent? 
Svar: Medlemmer på barsel er stillet som øvrige medlemmer i forhold til lån og konfliktkontingent. Det 
væsentlige i denne sammenhæng, er ikke, om man er på barsel eller syg, men om man er omfattet af 
konflikten, har optaget lån eller ej, eller man slet ikke konfliktende. 

Spørgsmål: Skal en person, der bliver ansat – og melder sig ind - efter konflikten, være med til at betale 
konfliktkontingent? 
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Svar: Medlemmer, der melder sig ind efter konfliktens start, betaler konfliktkontingent så længe der 
indbetales til Særlig Fond. Dimittender betaler et særligt kontingent de første 2 år. 

Spørgsmål: Hvilken betydning får det for en tjenestemand, der melder sig ud? 
Svar: Tjenestemænd, der melder sig ud efter konflikten, og inden Særlig Fond er opfyldt, skal betale 
udestående. 

Spørgsmål: Vil lånet skulle afbetales, hvis man melder sig ud? 
Svar: Den OK-ansatte hæfter personligt for lånet. Melder man sig ud efter konflikten, skal vedkommende 
betale udestående lån. 

Spørgsmål: Er der forskel på, om man melder sig ud på grund af nyt job og tilhørsforhold til ny organisation 
eller man bare melder sig ud, fordi man ikke ønsker at være medlem mere? 
Svar: Nej 

Spørgsmål: Et medlem har en § 56-aftale med sin arbejdsgiver. I tilfælde af konflikt vil vedkommende så 
skulle have løn, dagpenge eller konfliktstøtte? 
Svar: Medlemmet vil skulle have konfliktstøtte. Ved en konflikt suspenderes ansættelsesforholdet og 
dermed også § 56-aftalen. En § 56-aftale er ikke en egentlig dagpengeret, men en mulighed for 
arbejdsgiveren for at kunne få sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden, når det vurderes, at 
medarbejderen har en øget risiko for sygefravær. Lønudbetalingen standses og medlemmet har ret til 
konfliktstøtte. 

Spørgsmål: Jeg har modtaget en del forespørgsler vedrørende forudlønnede og konflikt. Hvornår vil de 
kunne modtage konfliktstøtte? Vil de først være til udbetaling samtidig med de bagudlønnede? 
Svar: Dem, der er forudlønnet og hvor vi har fået oplyst konkret fra kredsene, at arbejdsgiveren 
tilbageholder løn med udgangen af marts måned, vil få mail om at kunne optage lån sammen en vejledning 
til, hvordan de gør det. Dem, der først bliver trukket i løn med udgangen af april måned, vil få samme mail, 
når det bliver aktuelt. 

Konfliktstøtte og konfliktkontingent ved barsel, ledighed og sygdom 
Vi har modtaget et meget stort antal forespørgsler om konfliktstøtte og konfliktkontingent i forbindelse 
med barsel og adoption, ledighed og sygdom. Hovedreglerne er beskrevet i konflikt-ABC-en og i den 
vejledning til medlemmerne om økonomiske forhold, som findes på hjemmesiden.  

Medlemmer der er fraværende på grund af barsel eller sygdom ydes fuld konfliktstøtte, uanset hvornår i 
forløbet en konflikt falder og uanset omfanget af fraværet. 

I perioder, hvor medlemmet har ret til dagpenge, skal medlemmet søge om at få dagpengene udbetalt fra 
Udbetaling Danmarks. Læs nærmere nedenfor under ”Udbetaling Danmark”.  

En uddybende oversigt gives her: 

Barsel: 
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• Falder en lockout i perioden fra 8. til 4. uge før forventet fødsel bortfalder retten til løn efter 
overenskomsten. Foreningen yder fuld konfliktstøtte. 

• Medlemmer på barsel og forældreorlov modtager dagpenge fra bopælskommunen fra 4 uger før 
forventet fødsel. Foreningen yder fuld konfliktstøtte. 
Sygemeldt: 

• Medlemmer, der er sygemeldte – helt eller delvist - før eller senest på tidspunktet for lockoutens 
start, modtager dagpenge fra deres bopælskommune indtil raskmelding finder sted. Foreningen 
yder ved siden heraf fuld konfliktstøtte indtil lockouten afsluttes.  

• Medlemmer, der sygemeldes efter konfliktens start har ikke ret til dagpenge fra 
bopælskommunen. Foreningen yder fuld konfliktstøtte 
Ledig: 

• Medlemmer, der er ledige og tilmeldt Jobcenteret før lockoutens start modtager dagpenge ved 
ledighed under lockouten. Der ydes ikke konfliktstøtte. 

• For medlemmer, som har modtaget supplerende dagpenge bortfalder både løn og supplerende 
dagpenge fra lockoutens start. Der ydes fuld konfliktstøtte til disse medlemmer.  

• Ledige medlemmer, som er tilmeldt Jobcenteret, men som ikke har ret til dagpenge ved ledighed 
ydes fuld konfliktstøtte. 

Konfliktstøtte og barselsdagpenge samt sygedagpenge 
Spørgsmål: Kan medlemmer på barselsdagpenge og sygedagpenge få konfliktstøtte? 

Svar: Ja, medlemmer på barselsdagpenge og sygedagpenge kan lige som deltidsansatte få konfliktstøtte. Se 
nærmere i Konflikt ABC’en under ”Konfliktstøtte” 

Ægtepar – samlevende og konfliktstøtte 
Spørgsmål: Har samlevende der begge rammes af en lockout ret til forhøjet konfliktstøtte? 

Svar: Begge parter kan hver især få konfliktstøtte, hvis de begge rammes af konflikt og i øvrigt hver især 
opfylder kravene til at få konfliktstøtte. Der er ikke en særlig mulighed for at få konfliktstøtten forhøjet 
fordi man er gift eller samlevende. 

 

Opgørelse af arbejdstid 
 
Spørgsmål: Hvordan skal vi forholde os til opgørelsen af arbejdstid i forbindelse med en konflikt? 

Svar: Der har været afholdt fællesmøde med KL om spørgsmålet om, hvorvidt arbejdstiden skal opgøres 
ved en konflikts iværksættelse.  

Det er klart LC’s opfattelse, at da en konflikt er at sammenligne med en fratrædelse; læreren kan blive bedt 
om at aflever nøgler pc’er mv., skal arbejdstiden gøres op ved konfliktens begyndelse. Efter LC’s opfattelse 
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er det en naturlig følge heraf, at arbejdstiden nulstilles under en konfliktperiode – og at der ved arbejdets 
genoptagelse skal udarbejdes planer for den nye normperiode for resten af skoleåret (hvis konflikten er 
afsluttet inden dette).  

KL gav udtryk for at arbejdstiden ikke skulle gøres op – der blev ikke givet konkret svar på, hvordan konflikt 
perioden i givet fald skulle indgå i arbejdstidsopgørelsen. Det vil KL forholde sig til, når det bliver aktuelt. 

Man kan derfor ikke gøre krav på, at arbejdstiden skal gøres op. 
 

Planlagte opgaver 
 
Spørgsmål: Skal planlagte møder og øvrige planlagte opgaver afvikles på et senere tidspunkt? 
 
Svar: Under en konflikt er ansættelsesforholdet suspenderet. Planlagte møder kan derfor ikke afvikles, men 
må planlægges på ny, når konflikten er ophørt. 
 

Deltagelse i kurser og uddannelse 
 
Under konflikt, kan medlemmer ikke deltage i kurser/efteruddannelse der indgår i arbejdstiden, eller hvor 
der ydes tjenestefrihed med løn. Det gælder uanset om kurset/efteruddannelsen er påbegyndt før 
konflikten, eller om kurset/efteruddannelsen var planlagt til påbegyndelse under konflikten.  

Spørgsmål: Kan jeg gøre min uddannelse færdig under konflikten. 

Svar: Udgangspunktet er, at hvis din deltagelse i den konkrete uddannelse er indregnet i din arbejdstid – 
eller hvis du har tjenestefrihed til at deltage i uddannelsen, kan du ikke gøre din uddannelse færdig under 
konflikten. 

Kontakt kredsen for en konkret afklaring. 
 

Kombinationsbeskæftigelse 
 

Spørgsmål: Et medlem er ansat ved en skole med en beskæftigelsesgrad på 11,10/37 timer pr uge. 

Medlemmet er samtidig ansat som UU vejleder, hvor hun er ansat som konsulent uden ledelsesbeføjelser 
med en beskæftigelsesgrad på 25,9 timer. Kommune, der administrerer ansættelsesforholdet i UU. 
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Svar: Konflikt ABC’en anfører i forhold til kombinationsansatte, at det er den oprindelige ansættelses 
konfliktstatus, der er afgørende for, om en ansat er omfattet af lockouten. Er primærbeskæftigelsen (den 
oprindelige) omfattet, er man lockoutet for hele den samlede ansættelse. 

 

Bijob under konflikt 
 

Spørgsmål: Er bibeskæftigelse omfattet af lockout 

Svar: Bibeskæftigelse i hovedbeskæftigelsen – uanset om der er tale om fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse 
- omfattes ikke af en lockout, med mindre bibeskæftigelsen også er omfattet af en lockout, fx hvis en lærer 
både har ansættelse i folkeskolen og på en friskole. 

Spørgsmål: Må man arbejde i et andet job under en konflikt, fx sin ægtefælles virksomhed eller på 
aftenskole? 

Svar: Hvis man havde en bibeskæftigelse inden en konflikt trådte i kraft, kan man fortsætte med dette 
arbejde under en konflikt. Se foreningens konflikt-ABC under ”Bibeskæftigelse. 

Under en konflikt forventer foreningen, at medlemmerne står til rådighed for konflikten, og man bør derfor 
ikke påtage sig bibeskæftigelse som er uforenelig med denne forventning. Se mere om ”Solidariske krav” i 
foreningens konflikt-ABC. 

Der henvises til konflikt ABC’en – og til spørgsmål-svar om konfliktstøtte. 

 

Nyt arbejde under konflikten 
 

Spørgsmål: Jeg regner med at opsige min stilling i april måned, er der noget jeg skal være opmærksom på? 

Svar: Et konfliktberørt medlem, som ønsker at opsige sin stilling under konflikten, skal i forbindelse med sin 
opsigelse sikre sig, at arbejdsgiveren er indforstået med, at vedkommende ikke genindtræder i sin stilling 
ved konfliktens afslutning, som det fremgår af hovedaftales § 5, stk. 7 (fortrædelighedsklausulen). 
Medlemmet skal derfor i forbindelse med sin opsigelse sørge for at få dette skriftlig bekræftet af 
arbejdsgiveren.  

Endvidere skal medlemmet underrette sin kreds, så organisationen kan sikre sig, at dette ikke sker i større 
omfang fra den samme arbejdsplads, hvilket ville være i strid med fortrædelighedsklausulen, da dette af 
arbejdsgiveren kan opfattes som et kollektivt kampskridt. 
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Barsel og fravær af familiemæssige årsager 
 

Spørgsmål vedrørende barsel og konfliktstøtte findes under ”Konfliktstøtte” 

Generelt om barsel og konflikt 
Uanset hvordan barselsorloven er placeret vil den barslende være berettiget til barselsdagpenge. 
Barselsdagpenge udbetales fra Udbetaling Danmark fra 4 uger før forventet fødsel. Forudsætningen for 
dagpenge under barsel er, at man har været beskæftiget i 13 uger forud for barselsorlovens start. I de 13 
uger medregnes perioder, hvor den ansatte har været omfattet af en lovlig konflikt. For at modtage 
barselsdagpenge skal man rette henvendelse til Udbetaling Danmark.  

Lønretten knytter sig til ansættelsen. Ved lockout ophæves ansættelsesforholdet og lønnen stopper. Derfor 
udbetales konfliktstøtte fra foreningen. Der kan ydes konfliktstøtte i den periode, hvor der ikke udbetales 
dagpenge (4. – 8. uge før fødsel). 

For barslende, der er på lønnet orlov, modtager arbejdsgiveren frem til lockouten den pågældendes 
barselsdagpenge. Ved lockouten skal den ansatte selv rette henvendelse til Udbetaling Danmark med 
henblik på at få dagpenge direkte. 

For så vidt angår konfliktstøtte herudover henvises til afsnittet om konfliktstøtte (afventer beslutninger). 

Genoptagelse af arbejdet 
Spørgsmål: Et medlem har ved konfliktens start genoptaget arbejdet på nedsat tid ved anvendelse af 
restuger på dagpenge til at nedsætte arbejdstiden. Hvorledes forholder dette medlem sig?  
 
Svar: Udbetaling Danmark oplyser, at den, der holder delvis barsel forstætter hermed under konflikten og 
får barselsdagpenge i samme omfang. Den ansatte kan søge at få en aftale med lederen om at udskyde 
orloven til efter konflikten. I begge tilfælde skal der tages kontakt til Udbetaling Danmark. 
 
For så vidt angår konfliktstøtten henvises til afsnittet herom (afventer beslutninger). 

Tidsbegrænset ansættelse  
Spørgsmål: Et medlem er ansat i en begivenhedsbetinget ansættelse (barselsvikariat) er selv gravid. 
Medlemmet er stadig ansat i det begivenhedsbetingede vikariat ved konfliktens indtræden. Får 
medlemmet konfliktstøtte? Og hvis vikariatet udløber, mens konflikten stadig er i gang, og medlemmet 
dermed bliver ledigt, hvad gør medlemmet så? 
 
Svar: Så længe medlemmet er i ansættelse, vil der under en konflikt blive udbetalt konfliktstøtte. Når 
ansættelsen ophører, vil den pågældende kunne melde sig ledig og får arbejdsløshedsdagpenge fra A-
kassen. 
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Afvikling af lønnet orlov 
Spørgsmål: Vi har et medlem, der ved en evt. konflikt er i gang med at afvikle sin lønnede orlov. Vi er klar 
over at hun skal kontakte Udbetaling Danmark og får dagpenge i konfliktperioden, men sker der en 
reduktion af hendes orlov med løn eller har hun ret til at afholde den resterende del af orloven med løn 
efter konflikten.? 
 
Svar: Den skitserede situation kan ikke lade sig gøre, da lønnet orlov skal være afviklet før orlov, der afvikles 
alene på dagpenge.  

Førtidig barsel  
Spørgsmål: Hvordan er man stillet, hvis man er sygemeldt på grund af graviditet? 

Svar: Hvis man er sygemeldt før konflikten er man berettiget til fravær med dagpenge efter barselsloven. 
Dem skal man have udbetalt fra Udbetaling Danmark. Den sygemeldte skal gøre Udbetaling Danmark på at 
dagpengene ikke længere skal tilgå arbejdsgiveren. For så vidt angår konfliktstøtte se dette afsnit.  

Hvis sygdommen indtræder efter konfliktens iværksættelse kan man ikke længere modtage sygedagpenge. 
Foreningen udbetaler da konfliktstøtte. 

En blanding af ferie og barsel 
Spørgsmål: Et medlem er på barsel frem til 30. marts 2013, og afholder derefter ferie fra 1. april – 14. april. 
Der efter går hun på dagpenge igen.  

Hvis jeg bliver forhindret i, at kunne afholde min ferie, vil jeg så skulle søge om dagpenge tidligere, altså pr. 
2. april og så afholde ferien senere eller vil jeg skulle ansøge om lån lige som mine kollegaer, da jeg jo ifølge 
mine barselspapirer ikke er på barsel fra 1. april - 15. maj.  

Hvis ja - skal jeg så udfylde nogle nye barselspapirer, da der i sådan et tilfælde vil blive byttet rundt på 
dagpenge- og ferieperioden i forhold til, hvad der står på mine papirer? 

Svar: Perioden 1. april- 14. april skal behandles som ferie. Den første egentlige feriedag er 2. april. Træder 
konflikten i kraft 1. april, vil hun ikke kunne påbegynde sin ferie, men står til rådighed for foreningen og kan 
modtage konfliktstøtte. Afsluttes konflikten i den periode, hvor hun har planlagt at holde ferie, skal hun 
give besked til sin arbejdsgiver og aftale, at hun holder ferie i resten af perioden. Hvis hun ikke gør det, kan 
hun komme i problemer i forhold til fortrædelighedsklausulen. 

Ønsker hun at hendes resterende barsel skal holdes på en anden måde, fx ved at bytte om på ferie og 
barsel, skal hun lave en - skriftlig - aftale med arbejdsgiveren om det, før end det kan få virkning.  

 

Plejeorlov til pasning af syge og døende 
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Spørgsmål: Jeg har plejeorlov med løn – hvordan er jeg stillet i tilfælde af konflikt? Konfliktstøtte eller 
plejevederlag? 

Svar: Når man har orlov til pasning af syge og døende pårørende, får man fra den plejekrævendes 
kommune et plejevederlag.  
 
Dette plejevederlag kan enten udbetales direkte til den, der passer den syge, eller det kan udbetales som 
refusion til arbejdsgiveren, hvis der udbetales fuld løn. Plejevederlaget udbetales uanset konflikten.  
 
Hvis medlemmet får fuld løn under plejeorloven, skal den pågældende rette henvendelse til den kommune, 
der udbetaler plejevederlagt, så det i stedet betales direkte til medlemmet, da lønnen bortfalder under en 
konflikt. 
 
Ophører plejeperioden under konflikten, indtræder medlemmet i konflikten, og kan fra det tidspunkt 
modtage konfliktstøtte.  
 

Fleksjob, løntilskudsjob, akutjob og job på særlige vilkår 
 

Er disse grupper omfattet? 
Spørgsmål: Er medarbejdere, der er ansat i fleksjob, løntilskudsjob, akutjob og job på særlige vilkår 
omfattet af en lockout?  
 
Svar: Hvis medarbejderen er omfattet af læreroverenskomsten og er medlem af Danmarks Lærerforening 
er vedkommende omfattet af en lockout.  

Fleksjob 
Spørgsmål: Genindtræder en medarbejder i fleksjob på samme vilkår efter en konflikt? 

Svar: En medarbejder i fleksjob genindtræder efter en konflikt i sin stilling på samme vilkår som før 
konflikten. Se yderligere hos Styrelsen for Fastholdelse. 

Løntilskud 
Spørgsmål: Vi har på folkeskolerne en del ledige lærere, som er på skolerne i løntilskudsjob. Mit spørgsmål 
er, om disse fortsætter med at få deres ydelse via jobcenter i tilfælde af lockout, eller disse mister denne og 
skal have konfliktstøtte. 

Svar: Hvis en medarbejder i løntilskud er omfattet af læreroverenskomsten og er medlem af Danmarks 
Lærerforening, er vedkommende omfattet af en lockout. Det betyder at lønudbetalingen standser, og der 
kan gives konfliktstøtte. Det er arbejdsgiveren der udbetaler lønnen til personer i løntilskud og det er 
arbejdsgiveren, der får løntilskuddet. Udbetalingen af selve løntilskuddet sker konkret mellem 
arbejdsgiveren og vedkommendes kommune. Medlemmer i løntilskud kan ikke modtage dagpenge, da de 
anses for konfliktramte og ikke som ledige.  



 

25 
 

 
 

Sygefravær 

Sygemeldt i opsigelsesvarslet 
Spørgsmål: Et medlem er på nuværende tidspunkt sygemeldt og i et opsigelsesvarsel. Medlemmet får 
udbetalt løn. Er medlemmet omfattet af konflikten? 

Svar: Medlemmer der er i et opsigelsesvarsel omfattes af en konflikt. Det betyder, at lønudbetalingen 
standser. Arbejdsgiver skal give besked til kommunen om, at de ikke længere skal have sygedagpenge. 
Medlemmet skal give besked til Udbetaling Danmark om, at dagpengene nu skal udbetales til 
vedkommende. Medlemmet kan vedsiden her af også gives fuld konfliktstøtte. 

Sygefraværssamtaler 
Spørgsmål: Skal en sygemeldt til sygefraværssamtaler under en lockoutperiode? 

Svar: Ansættelsesforholdet vil under konflikt være suspenderet. Det betyder at der ikke holdes 
sygesamtaler i samarbejde med arbejdsgiveren. Som sygemeldt skal man hurtigst muligt ved konfliktens 
opståen tage kontakt til sin bopælskommune og gøre opmærksom på, at man er sygemeldt og i konflikt. 
Det skal ske af hensyn til sygedagpengeudbetaling, men også for at sikre, at den ansattes pligter som 
sygemeldt overholdes. 

 

Ferie 

Planlagt ferie 
Spørgsmål: Af konfliktvejledningen fremgår, at en lovlig konflikt er en feriehindrende begivenhed. Hvis 
ferien påbegyndes før eller samtidig med konfliktens start afholdes den som planlagt, og den ansatte 
indtræder i konflikten ved tilbagevenden. 

Et medlem har aftalt erstatningsferie og bestilt rejse, som starter 2. påskedag, den 1. april. Den første 
erstatningsferiedag er således den 2. april, da man jo ikke kan holde ferie på en helligdag. 

Konflikten er varslet med ikrafttræden ved døgnets begyndelse den 1. april – med virkning fra tirsdag den 2. 
april. 

Hvordan er han stillet? 

Svar: Lockout er en feriehindring. Begynder ferien senest samtidig med en konflikt, kan ferie dog afholdes. 
Det følger af ferieaftalens § 23. 
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En konflikt kan starte den 1. april og dermed inden vedkommendes ferie er begyndt. Der vil i det beskrevne 
tilfælde principielt være tale om en feriehindring, da hans ferie reelt set først starter den 2. april ved 
arbejdstidsbegyndelse og dermed efter konflikten er startet. 

Vi er dog ikke i konflikt på nuværende tidspunkt, og det er heller ikke til at sige, om vi rent faktisk vil være i 
konflikt den 2. april, hvor hans ferie begynder. Han kan derfor godt holde fast i sine planer, men han skal 
selvfølgelig gøres opmærksom på, at for det tilfælde, at en konflikt starter den 1. april, vil der principielt 
være tale om en feriehindring. 

Medlemmet skal være opmærksomt på, at ophører en lockout mens vedkommende er bortrejst på ferie, 
skal der laves en konkret aftale med ledelsen om, at ferien i så tilfælde kan fortsætte. Medlemmet er 
omfattet af fortrædelighedsklausulen som betyder, at arbejdet skal genoptages uden unødigt ophold, når 
konflikten slutter. Er der ikke truffet aftale om, at der kan holdes ferie, vil vedkommende kunne miste sin 
ret til at genindtræde i stillingen. 

Ansøgning om orlov i stedet for planlagt ferie 
Spørgsmål: Jeg har planlagt og købt en ferie, som påbegyndes 1. maj 2013. Kan jeg ved at søge om orlov 
uden løn i ferieperioden, holde min ferie. 

Svar: Ja, det kan man gøre, men der skal foreligge en skriftlig ansøgning samt en aftale mellem leder og 
medarbejder. Aftalen vil gælde uanset konflikt og betyde, at man ikke er berettiget til konfliktstøtte i 
orlovsperioden. 

Udbetaling af 6. ferieuge 
Spørgsmål: Hvad sker der med særlige feriedage (6. ferieuge), som ikke er afviklet ved konfliktens start? 
Kan der lokalt indgås aftale om, at de automatisk overføres til det følgende ferieår, hvis afviklingen 
forhindres på grund af konflikt?  

Kan den ansatte, hvis særlige feriedage er indregnet til afvikling, på nuværende tidspunkt indgå aftale med 
arbejdsgiveren om, at de overføres til næste ferieår, hvis afviklingen forhindres på grund af konflikt? 

Svar: Hvis arbejdsgiverne – her KL og Regeringen – lockouter lærerne, betyder det som bekendt, at 
ansættelsesforholdet ophører. Særlige feriedage fra den 6. ferieuge skal da udbetales. Det gælder både de, 
som er optjent i optjeningsåret 2012 og i indeværende optjenings år 2013 indtil konfliktens start.  

Hvis de særlige feriedage er indregnet, skal værdien af det indregnede for resten af skoleåret udbetales. 
Desuden skal de optjente særlige feriedage for optjeningsårene 2012 og 2013 udbetales. 

 

Seniordage 
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Spørgsmål: Hvordan forholder man sig til planlagte seniordage? 

Svar: Seniordage forlanges ikke opgjort under en konflikt. Afholdelse af seniordage skal behandles på 
samme måde, som afholdelse af almindelig ferie efter ferieloven. Det vil sige, at konflikt er en hindring for 
afholdelse af seniordage for konfliktramte medarbejdere. 
 

Afsked 

Afskedigelse af et medlem 
Spørgsmål: En kommune planlægger at udsende høringsbreve den 3. april om afskedigelse på grund af 
arbejdsmangel. Hvordan er medlemmerne stillet i forhold til lockout? 

Svar: Har et medlem modtaget en opsigelse før konfliktens start, fratræder medlemmet efter udløbet af 
opsigelsesvarslet, uanset om varslet udløber under eller efter konflikten. Indtil udløbet af opsigelsesvarslet 
deltager medlemmet i konflikten på linje med øvrige medlemmer omfattet af konflikten. 

Høringsperioden skal således være gået, og medlemmet skal have modtaget selve opsigelsen inden 
konfliktens start. Opsigelser kan ikke afgives under konflikten. 

Medlemmer, der er afskediget med fritstilling i opsigelsesperioden 
Spørgsmål: Et medlem er opsagt fra sin stilling og er fritstillet i sit opsigelsesvarslet. Hvordan er 
vedkommende stillet i forhold til lockout? 

Svar: Da et medlem ved fritstilling anses for endeligt afskediget, er vedkommende ikke omfatte af 
konflikten. Det betyder også, at kommunen heller ikke kan trække vedkommende i løn. Dette gælder 
uanset fritstillingens karakter (fritstilling/endelig fritstilling).  

Hvis medlemmet i fritstillingsperioden har fået andet arbejde inden for foreningens overenskomstområde, 
og her er udtaget til konflikt, får vedkommende konfliktstøtte for mistet lønindkomst i den ny 
beskæftigelse. 

 

Pension og lån 

Tjenestemændenes Låneforening 
Spørgsmål: Et medlem har været ansat i folkeskolen, og har i den periode optaget et lån gennem 
foreningen (Tjenestemændenes Låneforening). Sidste år fik medlemmet arbejde på en friskole, men valgte 
at bevare sit medlemskab af DLF. Hvis medlemmet rettelig skifter forening til FSL, forfalder lånet så til 
betaling? 
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Svar: Nej, hvis man er medlem af en forening under LC, kan man bevare sit lån i Tjenestemændenes 
Låneforening. 

Medlems lån i Lån og Spar 
Spørgsmål: Hvad sker der i forhold til medlemslånene i Lån og Spar, som normalt trækkes over lønsedlen? 
Kan man holde pause i afdragene under en lockout? 

Svar: Der sker ikke noget ophold i afdragene af medlemslånene. Trækket sker fra medlemmets bankkonto 
uanset en lockout. 

Lærernes Pension 
Spørgsmål: Hvad sker der med min overenskomstpension i tilfælde af lockout? 

Svar: I tilfælde af at der ikke indbetales pensionsbidrag til ordningen i Lærernes Pension, vil dette ikke 
påvirke medlemmets forsikringsdækning (død, invaliditet mv.), da medlemmet automatisk er 
forsikringsdækket i minimum 6 måneder. 

Forenede Gruppeliv 
Spørgsmål: Hvilken betydning har det for indbetaling til gruppelivsforsikringen, at lærerne evt. bliver 
lockoutet, og hvis et medlem går bort under lockouten, vil gruppelivsforsikringen blive udbetalt til de 
pårørende? 

Svar: Udgangspunktet er, at hvis lockouten træder i kraft ved døgnets begyndelse den 1. april 2013, er de 
ansatte pr. denne dato ikke længere omfattet af deres gruppelivsordning. Træder lockouten i kraft i løbet af 
april måned 2013, løber dækning til og med udgangen af april måned 2013, hvorefter dækningen ophører, 
såfremt lockouten fortsat løber. 

Danmarks Lærerforening har imidlertid aftalt med Forenede Gruppeliv, at foreningen indbetaler præmien 
for alle lockoutede, således at i tilfælde af at lockouten træder i kraft, oprettes der nye gruppelivsaftaler 
med virkning fra 1. april 2013 med samme indhold og bestemmelser, som de eksisterende 
gruppelivsaftaler.  

Begunstigelseserklæringer afgivet under de eksisterende aftaler overføres til de nye aftaler. 

Ansatte med bevarelse af pensionsopsparing i Pensionskassen af 1925 eller 
lignende 
Spørgsmål: Hvordan forholder det sig med lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår? 

Svar: Lærere m.fl. kan have bevaret retten til at have deres pensionsopsparing i Pensionskassen af 1925 
eller en tilsvarende ordning.  

En sådan pensionsordning betyder imidlertid ikke, at de pågældende har tjenestemands- eller 
tjenestemandslignende status i forhold til konflikten. De skal betragtes som overenskomstansatte, og er 
som sådan omfattet af de konfliktvarsler, der er sendt fra arbejdsgiverne, på samme måde som øvrige 
overenskomstansatte er det. 

 



 

29 
 

Udbetaling Danmark  
 

Spørgsmål: Ifølge Konflikt ABC skal sygemeldte medlemmer henvende sig til Udbetaling Danmark. Et 
medlem har d.d. forsøgt dette, men det afvises af Udbetaling Danmark, som oplyser, at det er den faglige 
organisation, der skal kontakte Udbetaling Danmark på vegne af medlemmerne? 

Svar: Arbejdsgiveren skal ved en konflikts start give besked til kommunen om at dagpengene ikke længere 
skal udbetales til arbejdsgiveren men direkte til medarbejderen. Medlemmet skal herefter kontakte 
Udbetaling Danmark med henblik på udbetaling af dagpenge. Kun spørgsmål om udbetaling skal rettes til 
Udbetaling Danmark. 

Vi har fra udbetaling Danmark fået oplyst, at de vil snarest skrive noget på Borger.dk herom, og at 
fremgangsmåden vil være, at arbejdsgiver indberetter til NemRefusion, at der er lønstop, og at der fra 
NemRefusion herefter udsendes et underretningsbrev til læreren, som denne så kan bruge som grundlag 
for ansøgning om barseldagpenge. 

 

 

 

 


