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Er du registreret med en korrekt mail-
adresse i Danmarks Lærerforenings 
medlemssystem? 
 
Du kan logge ind på Min Side i medlems-
systemet med din NemID: 
 
https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?  
 
Det er vigtigt, at du har en brugbar mail-
adresse stående i vores medlemssy-
stem!! 
 
Som du forhåbentligt har læst i medlems-
brevene, som Danmarks Lærerforening 
jævnligt udsender, er der nu varslet lockout 
for medlemmerne på alle skoler og dagin-
stitutioner. 
Hvorvidt nogle skoler er undtaget, som i 
2013 vides ikke p.t. 
 
Tjenestemændene er ikke omfattet af lock-
outen: 
 
Vi har 19 tjenestemænd på skolerne, der 
ikke er omfattet. 
Blandt konsulenter, psykologer og UU-
vejledere er der 7 tjenestemænd. 
Tjenestemændene skal som sidst passe 
det arbejde, de plejer. 
 
Lærerne i 10 kommuner påbegynder strej-
ke den 4. april, og resten bliver lockoutet 
fra den 10. april, hvis der ikke findes en 
løsning i forligsinstitutionen. 
Forligsmanden har mulighed for at udskyde 
strejke og lockout i 2 x 14 dage + yderligere 
4 dage.  
Dette gør hun selvfølgelig, hvis hun vurde-
rer, at der er mulighed for at lave et forlig 
og få parternes opbakning til det. 
 
Hvis hun vurderer, at der ikke kan opnås 
forlig, meddeler hun dette på et tidspunkt 
og så er strejke og lockout en realitet. 

 
Det vil blive en meget omfattende strejke 
og lockout. 
Hvor organisationerne har udpeget ca. 10 
% af deres medlemmer til at strejke, har 
staten, kommunerne og regionerne udvalgt 
næsten samtlige resten af de overens-
komstansatte. 
 
Regeringen vil muligvis på et tidspunkt for-
søge med et lovindgreb, men det kan må-
ske være lidt usikkert, om den har et flertal 
for dette. 
 
Hvis du er på barsel: 
 
Hvis man er på barsel med fuld løn får ar-
bejdsgiveren barselsdagpengerefusion fra 
hjemkommunen.  
 
At være i strejke eller lockoutet betyder, at 
ansættelsesforholdet er ophørt. Man mod-
tager altså ikke løn. 
 
I tilfælde af strejke/lockout skal arbejdsgive-
ren hurtigst muligt meddele Udbetaling 
Danmark at der er lønstop.  
Udbetaling Danmark vil derefter kontakte 
medlemmet og man vil selv få dagpengene 
udbetalt. 
 
Hvis der ikke forholdsvis hurtigt kommer 
besked fra udbetaling Danmark, bør man 
kontakte sin leder/kommunen. 
 
I hele perioden er man som medlem af 
Danmarks Lærerforening berettiget til kon-
fliktstøtte/konfliktlån. 
 
Hvis man er sygemeldt: 
 
Hvis man har været sygemeldt i mere en 4 
uger modtager Ishøj Kommune normalt sy-
gedagpengerefusion fra hjemkommunen. 
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I tilfælde af strejke/lockout skal arbejdsgive-
ren hurtigst muligt meddele Udbetaling 
Danmark, at der er lønstop.  
Udbetaling Danmark vil derefter kontakte 
medlemmet og man vil selv få dagpengene 
udbetalt. 
Hvis der ikke forholdsvis hurtigt kommer 
besked fra udbetaling Danmark, bør man 
kontakte sin leder/kommunen. 
 
I hele perioden er man som medlem af 
Danmarks Lærerforening berettiget til kon-
fliktstøtte/konfliktlån. 
 
Hvis man har planlagt ferie: 
 
Strejke og lockout er ferieforhindrende. 
 
Man kan altså ikke afvikle ferie, når man er 
lockoutet, og man forventes også som 
medlem af Danmarks Lærerforening at stå 
til rådighed for aktiviteter. 
 
Efter en strejke/lockout er afsluttet, skal der 
aftales en ny dato for ferieafviklingen. Kan 
dette ikke lade sig gøre inden ferieårets 
udløb den 30. april 2018, kan der i stedet 
udbetales feriegodtgørelse ved ferieårets 
udløb. 
 
Hvis man er påbegyndt ferien før - eller se-
nest samtidig med konfliktens start - fort-
sætter man med at afvikle ferie. 
 
Lockouten er varslet til at begynde tirsdag 
den 10. april kl. 00.00 – ved midnat. 
Ferie begynder altid ved arbejdstids start - 
typisk kl. 7.50 for lærernes vedkommende. 
 
Når strejken/ lockouten ophører, genopta-
ger man arbejde som planlagt. 
 
Obs  
 
Hvis man har bestilt rejse, og man har en 
rejseforsikring i Lærerstandens Brandfor-
sikring, har de besluttet, at rejseforsikringen 
ekstraordinært dækker ved strejke og lock-
out. 
 
 
 
 

Konfliktstøtte /konfliktlån. 
 
Alle konfliktramte medlemmer af Danmarks 
Lærerforening vil få mulighed for at optage 
et konfliktlån. DLF har besluttet, at man vil 
gentage lånemodellen som i 2013. 
Lånemodellen har den fordel, at der ikke 
skal betales skat af et lån – det skal der af 
konfliktstøtte. 
 
Det betyder, at der vil blive tilbudt et lån på 
ca. 846 kr. pr. arbejdsdag. 
 
Medlemmer af Danmarks Lærerforening, 
der ikke er omfattet af konflikten – bl.a. tje-
nestemændene - bliver pålagt et konflikt-
kontingent fra 1. dag på yderligere 500 kr. 
pr. måned. 
 
Hvor omfangsrig tilbagebetalingen bliver 
efterfølgende vides ikke endnu – det kan 
afhænge af varigheden af konflikten. 
Men som sidst vil alle medlemmer af Dan-
marks Lærerforening tilbagebetale/betale 
samme beløb. 
 
I 2013 betalte alle medlemmer af Dan-
marks Lærerforening 107 kr. mere pr. mdr. 
end normalt kontingent. Det gjorde vi i 4 år. 
Vi har altså alle sammen betalt 5.136 kr. 
for, at de lockoutede kolleger fik ca. 20.000 
for 26 dages lockout. 
 
Har du nogle spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte kredsen på mail 
018@dlf.org eller på tlf. 43 54 74 03.  
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