
 

OMFATTET af 

Varslet strejke på 19 gymnasier og i Undervisningsministeriet  

 
Gruppe 

 
Omfattet af strejken 

 
Ikke-omfattet af strejken 

 

Lærere ansat på stx-
overenskomsten 

Alle akademiske undervisere, der 
er ansat efter overenskomsten på 
stx og VUC, og som er medlem af 
en AC-organisation. 

Lærere, der ikke er medlem af en 
AC-organisation 

Lærere ansat på AC-
overenskomst 

Undervisere på erhvervsgymnasi-
er, VUC og stx, der er ansat efter 
denne aftale og organiseret i en 
AC-organisation 

Lærere, der ikke er medlem af en 
AC-organisation 

Pædagogiske ledere efter bilag 7  Både stillingsgruppe 1 og 2 er und-
taget fra strejken 

Pædagogisk faglige koordinatorer 
efter bilag 8 

Pædagogisk faglige koordinatorer 
er udtaget til at strejke 

Koordinatorer, der ikke er organise-
ret i en AC-organisation  

Inspektorer efter bilag 9  Er ikke udtaget til strejke 

Ledere på erhvervsgymnasier  

Er enten tjenestemandslignende an-
sat eller ansat på individuel kontrakt 
(Få er på AC-OK, men vil typisk også 
være undtaget) 

Fagkonsulenter  Er ikke udtaget til strejke 

Læringskonsulenter Er udtaget til strejke  

Tjenestemænd  Kan ikke strejke 

Timelærere på erhvervsgymnasi-
er  

Er ansat på Finansministeriets time-
lønscirkulære (ikke en kollektiv afta-
le) og kan ikke strejke 

Tilsynsførende  Er ikke udtaget til strejke 

Opgavekommissioner  Er ansat efter et af Undervisnings-
ministeriet ensidigt fastsat cirkulære 

Skriftlige censorer  
Er ansat efter et af Undervis-
ningsministeriet ensidigt fastsat cir-
kulære 

Administrativt ansatte  

Administrativt ansatte er pba. Ryb-
ners/Campus Bornholm-sagen ikke 
dækket af AC-OK og er derfor ikke 
omfattet af konflikten 

Undervisningsministeriet:  
Departementet, STUK og STIL 

Alle akademiske medarbejdere 
ansat på AC-OK og medlem af en 
AC-organisation 

 

Tredjelandsstatsborgere med 
opholdstilladelse i Danmark på 
baggrund af arbejde (fx for-
skerordningen eller beløbs-
ordningen) 

 

Er undtaget af konflikten, idet en 
afbrydelse af lønudbetaling kan 
medføre en risiko for senere for-
nyelser af opholdstilladelsen eller 
muligheden for at få permanent 
opholdstilladelse. 



Varslet af arbejdsgivernes lockout  

 

 
Gruppe 

Omfattet  
af lockouten 

Ikke-omfattet  
af lockouten 

Lærere ansat på stx-
overenskomsten 

Alle akademiske undervisere, der 
er ansat efter overenskomsten på 
stx og VUC, og som er medlem af 
en AC-organisation. 

Lærere, der ikke er medlem af en 
AC-organisation 

Lærere ansat på AC-
overenskomst 

Undervisere på erhvervsgymnasi-
er, VUC og stx, der er ansat efter 
denne aftale og organiseret i en 
AC-organisation 

Lærere, der ikke er medlem af en 
AC-organisation. 

Pædagogiske ledere efter bilag 7  Både stillingsgruppe 1 og 2 er 
undtaget fra lockout 

Pædagogisk faglige koordinatorer 
efter bilag 8  Alle ansatte efter bilag 8 er und-

taget konflikt på lockoutskoler 

Inspektorer efter bilag 9  Er ikke udtaget til lockout 

Ledere på erhvervsgymnasier  

Er enten tjenestemandslignende 
ansat eller ansat på individuel 
kontrakt (Få er på AC-OK, men vil 
typisk også være undtaget) 

Fagkonsulenter Alle er udtaget til lockout  

Læringskonsulenter Alle er udtaget til lockout  

Tjenestemænd  Kan ikke være omfattet af en kon-
flikt 

Timelærere på erhvervsgymnasi-
er  

Er ansat efter Finansministeriets 
timelønscirkulære – dvs. ikke en 
kollektiv aftale – og kan derfor ik-
ke komme i konflikt 

Tilsynsførende  Er ikke udtaget til lockout 

Opgavekommissioner  
Er ansat efter et af Under-
visningsministeriet ensidigt fast-
sat cirkulære 

Skriftlige censorer  
Er ansat efter et af Under-
visningsministeriet ensidigt fast-
sat cirkulære 

Administrativt ansatte  

Det administrative område er på 
baggrund af Rybners/Campus 
Bornholm-sagen ikke dækket af 
AC-overenskomsten, og er derfor 
ikke omfattet af konflikten. 

Tredjelandsstatsborgere med 
opholdstilladelse i Danmark på 
baggrund af arbejde (fx for-
skerordningen eller beløbs-
ordningen) 

 

Er undtaget af konflikten, idet en 
afbrydelse af lønudbetaling kan 
medføre en risiko for senere 
fornyelser af opholdstilladelsen 
eller muligheden for at få per-
manent opholdstilladelse. 


