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Hvem er lockoutet: 
 
KL har nu præciseret hvem der er lockoutet og 
hvem der ikke er lockoutet. 
 
I onsdags modtog Danmarks Lærerforening 
nedenstående uddybning: 
”KL kan oplyse, at KL’s konfliktvarsel skal for-
stås sådan, at ansatte ved folkeskoler med 
specialklasser, som i en del af deres ansættel-
se varetager opgaver ved specialklassen, er 
undtaget fra KL’s konfliktvarsel, vil være und-
taget fra KL’s konfliktvarsel i hele deres ansæt-
telse.” 
 
Danmarks Lærerforening skriver, at det bety-
der at: 

 Lærere, der har én eller flere timer i 
specialklasser, er ikke omfattet af KL’s 
lockout.  

 Til gengæld, så er lærere, der har an-
svaret for elever, som er enkeltintegreret 
i normalklasser, omfattet af lockouten.  
 
KL henviser i sin skrivelse til kapitel 3 i 
bekendtgørelsen om specialpædagogisk 
bistand, men udtrykker eksplicit, at und-
tagelse for lockouten kun gælder speci-
alklasser. Det må indebære, at to elever 
med samme handicap vil være forskel-
ligt stillet alt efter, hvordan man lokalt 
har organiseret den specialpædagogi-
ske bistand. Spørgsmålet om special-
klasser eller enkeltintegrerede elever 
handler således ikke om handicappets 
art, men om forskellige pædagogiske og 
organisatoriske tilgange i kommuner og 
på skoler. 

Repræsentanter for kommunerne er i dag fre-
dag til møde i KL og der vil de få samme be-
sked. 

Jeg tænker at lærerne på Gildbroskolen og 
Strandgårdskolen vil blive informeret af deres 
skoleleder, straks de har overblikket over, hvil-
ke lærere, der er undtaget for en lockout. 

 
Oplysninger i DLF medlemssystemet: 
 
Du har modtaget et medlemsbrev fra Dan-
marks Lærerforening i onsdags. 
Det er meget vigtigt, at du er registreret med 
korrekte oplysninger vedr. ansættelsessted, 
forudlønnet eller ej, mailadresse, mobilnum-
mer, fuldtid- eller deltidsansat. 
 
Det gør du ved at gå ind på ”Min side” og op-
datere/bekræfte dine oplysninger.  
 
OBS! 
 

 Er du forudlønnet, skal vi have oplysninger-
ne senest den 25. marts 2018. 

 

 Er du bagudlønnet, skal vi have oplysnin-
gerne senest den 10. april 2018 

 
Du får direkte besked, når det er muligt at an-
søge om konfliktlånet.  
 
1. lockout dag: 
 
Det er ikke muligt at finde lokaler, hvor vi kan 
være. Alle kommunale lokaler er lukket på 1. 
lockout dag, da personalet der også er lockou-
tet . 
 
Vi har derfor besluttet, at der er medlemsmøde 
mandag den 9. april kl. 16.00 på Gildbroskolen 
i Multisalen. 
 
Alle medlemmer er velkomne – uanset om man 
er tjenestemand, eller undtaget fra lockouten. 
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