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Kære kolleger  
  

OK18 status: 

 

Strejke fra 4. april er en realitet – dog ikke for jer, der er medlemmer i Lolland-Falsters 

Lærerforening, men for flere af vore kolleger i de andre faglige organisationer.  

 

Lockout er en realitet fra 10. april – formodentlig for næsten jer alle, og for rigtig mange 

medlemmer af de andre faglige organisationer. 

 

Solidaritet og sammenhold 

Vi har indledt et lokalt koordinerende samarbejde med de andre strejke og lockout ramte 

organisationer. Gensidig sammenhold, solidaritet og opbakning er helt nødvendigt netop nu. 

 

Forligsinstitutionen har nu mulighed for at forlige parterne – eller forlænge forhandlingsperioden, 

hvis der er udsigt til et forlig. Sker det ikke går strejke og konflikt i gang.  

 

Lovindgreb meget hurtigt er en overhængende risiko, når så mange er lockoutet, og så vitale dele 

af samfundet bliver berørt – eksport, transport og meget, meget mere. 

 

Økonomi betyder meget for medlemmerne. I en situation med strejke og/eller lockout udbetaler 

arbejdsgiveren ikke løn. 

Derfor gør DLF helt enkelt det, som vi gjorde i 2013 – etablerer låneordning i stedet for 

strejkestøtte. 

Hvorfor? 

 Som mulig erstatning for løntab.  

 Fordi der ikke skal betales skat af et lån. (I stedet for at man får udbetalt ca. 1600 kr. i 

strejkestøtte, låner man 846 kr. pr. dag) 

 Strejkekassen rækker altså ca. dobbelt så langt 

 Alle medlemmer – uanset om man har taget lån, ikke har taget lån, ikke er i konflikt eller er 

tjenestemand, vil man efterfølgende komme til at betale lige meget tilbage til kassen 

 Genopfyldningen af DLF’s Særlig Fond(strejkekassen) blev i 2013 fyldt op ved at alle 

medlemmer, på forskellig vis betalte 107 kr. pr. måned over fire år reguleret ved hjælp af 

forskellig kontingentbetaling 

 

Altså konflikten i 2013 kostede ”kun” 5136 kr. pr. medlem! 

 

Regulering vil igen finde sted efter konfliktens afslutning. 

 

Aktiviteter og information. 

Du har allerede nu modtaget og har mulighed for at modtage information om situationen. 

DLF udsender løbende information – skriftligt via mail – på videoindslag med formanden mm. 

Folkeskolen.dk og resten af pressen skriver om konflikten, og lokalt vil vi informere løbende – i 

samarbejde med de andre faglige organisationer – især hvis konflikten ser ud til at blive en realitet. 

Lokalt på den enkelte skole kan du gå på DLFInSite, hvor din TR har oprettet gruppen Faglig Klub 

på XX skole. Her vil du også blive orienteret.  
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Har du konkrete spørgsmål – så kontakt din TR, se konflikt ABC på DLF’s hjemmeside, der 

løbende opdateres. I helt specielle tilfælde – så skriv en mail til os. 

http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ok18/konflikt-abc 

 

Bemærk: 

Lærerstandens Brandforsikring har besluttet ekstraordinært at rejseforsikring med afbestilling også 

dækker ved lockout. Se betingelserne her:  

https://www.lb.dk/om-lb/nyheder/rejsedaekning-ved-lockout 

 

Har du bestilt rejse i en evt. lockoutperiode – og du ikke er i LB – så kontakt dit eget 

forsikringsselskab. 

 

 

Hvorfor er konflikten under optrapning – og hvorfor er det nødvendigt at vi reagerer: 

Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har til opgave, at det offentlige skal spare 12 mia. kr.! 

Det er meget svært at spare mere på rationaliseringer, reformer og afskedigelser derfor er det nu, at 

penge til velfærd og skattenedsættelser kan ske ved at barbere de offentlige ansattes 

overenskomster.  

 

Det skete reelt for os lærere i 2013. 

Ved hjælp af et lovindgreb gav man arbejdsgiverne mulighed for suverænt at diktere lærernes 

arbejdstid. Ved hjælp af Lov409 kan arbejdsgiverne bestemme hvornår læreren skal arbejde i løbet 

af året(derfor en 40 timeres arbejdsuge), hvornår læreren skal komme og gå hver dag, ændre dine 

mødetider uden varsel og ikke mindst – suverænt beslutte hvor mange og hvilke arbejdsopgaver du 

skal nå i din arbejdstid(derfor en voldsom stigning i undervisningstiden). Herudover gør årsnormen 

og de manglende tidsopgørelser, at mer- og overarbejde stort set er forsvundet. Hvornår har du sidst 

fået en valid årsopgørelse indeholdende overtid?  

Lovindgrebet i 2013 finansierede en folkeskolereform ved en forøget undervisningsmængde på ca. 

25 %, fjernede 75 % af alt overarbejde, der ellers blev udbetalt, fjernede reelt aldersreduktionen, 

sparede på SFO udgifterne ved den øgede undervisningstid. 

 

Ingen udgifter til skatteborgerne – lærerne betalte! 

 

(At vi så mener, det har gjort ubodelig skade på folkeskolen, elevernes kundskaber, lærernes 

arbejdsmiljø og har tårnhøje økonomiske følgevirkninger påvirker ikke regnedrengene i 

Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet og tilsyneladende heller ikke de fleste såkaldte 

ansvarlige politikere)!   

 

Nu skal det samme ske for andre offentligt ansatte – færre og forenklede overenskomster uden klare 

regler og værnsregler, færre ansatte i det offentlige og flere private udliciteringer. 

 

Arbejdsgivernes lockout vil formodentlig kun fungere i kort tid. Så vil regeringen af hensyn til 

økonomi, eksport, det private erhvervsliv, transportsektoren, børnefamilier og meget, meget mere 

komme med et lovindgreb, som sandsynligvis vil indeholde en del af ovenstående elementer. 

Endemålet er, at overenskomster skal helt væk fra det offentlige område, som så kan detailstyres fra 

Folketinget via Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen og med KL som villige marionetter. 

 

Dette er en bombe under velfærdssamfundet og det er en stor udfordring for aftalesystemet på det 

offentlige arbejdsmarked, som vi kender det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ok18/konflikt-abc
https://www.lb.dk/om-lb/nyheder/rejsedaekning-ved-lockout


Vi må og skal forhindre, at flere bliver kørt over! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening 15/3/2018: 

 

I går modtog du som medlem den endelige dagsorden for generalforsamlingen samt en fyldig 

generalforsamlingsudsendelse indeholdende blandt meget andet de skriftlige beretninger, 

forretningsorden, forslag til vedtægter samt en liste over de foreløbigt opstillede kandidater til 

kredsstyrelsen. 

 

 
Henrik Hansen  

Formand  

 

 

 
 

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 
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