
Udskrift 
                                                                            af 
                                                Arbejdsrettens dom af 2. april 2008    
 
 
Sag nr. A2007.299: 
Kommunernes Landsforening 
for 
Frederiksberg Kommune 
(advokat Jørgen Vinding) 
mod 
Lærernes Centralorganisation 
for 
Danmarks Lærerforening 
for 
Frederiksberg Kommunelærerforening 
på egne vegne og 
for 
et antal medlemmer 
(advokat Peter Breum)                
 
                og  
 
Sag nr. A2007.298: 
Kommunernes Landsforening 
for 
Albertslund Kommune  
mod 
Lærernes Centralorganisation 
(advokat Jørgen Vinding) 
for 
Danmarks Lærerforening 
for 
et antal medlemmer af dette forbund   
(advokat Peter Breum)                
 
                 og   
 
Sag nr.  A2007.297: 
Kommunernes Landsforening 
for 
Hillerød Kommune 
(advokat Jørgen Vinding) 
mod 
Lærernes Centralorganisation 
for 
Danmarks Lærerforening 
for 
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et antal medlemmer af dette forbund 
(advokat Peter Breum)   
 
Dommere: Poul Flemming Hansen, Jakob Juul, Henrik Lind, Steen A. Rasmussen, Benny Rosberg, 
Per Sørensen (retsformand) og Nicolai Westergaard  
 
Disse tre sager, der er behandlet samlet, angår spørgsmålet, om lærerne på en række skoler i Frede-
riksberg Kommune, lærerne på tre skoler i Albertslund Kommune og lærerne på en enkelt skole i 
Hillerød Kommune i foråret 2007 på overenskomststridig måde har vægret sig imod at udarbejde 
elevplaner og dermed har pådraget sig bod for overenskomstbrud. Sag 2007.299 angår tillige 
spørgsmålet, om Frederiksberg Kommunelærerforening har pådraget sig bod ved at have medvirket 
til, at der er sket overenskomststridig arbejdsvægring.   
 
PÅSTANDE   
 
Klager, Kommunernes Landsforening, har nedlagt følgende påstande: 
 
   
I sag 2007.299 vedrørende Frederiksberg Kommune: 
 
   
De indklagede medlemmer af Frederiksberg Kommunelærerforening skal betale en efter Arbejdsret-
tens skøn fastsat bod, og 
 
   
Frederiksberg Kommunelærerforening skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. 
 
   
I sagerne 2007.298 og 2007.297 vedrørende Albertslund Kommune og Hillerød Kommune har KL 
nedlagt påstand om, at de indklagede medlemmer af Danmarks Lærerforening skal betale en efter 
Arbejdsrettens skøn fastsat bod. 
 
  
De indklagede, Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening for Frederiksberg 
Kommunelærerforening på egne vegne og for et antal medlemmer har alle påstået frifindelse.  
 
SAGSFREMSTILLING  
 
Indførelsen af elevplaner   
 
Den 19. april 2006 vedtog Folketinget en ændring af folkeskoleloven, der indebar, at alle elever på 
alle folkeskolens klassetrin skal have en skriftlig elevplan. De nærmere regler herom fremgår af 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 23. juni 2006 om elevplaner i folkeskolen. 
 
   
Efter lovændringen drøftede Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening 
(DLF), hvordan arbejdet med elevplaner kunne implementeres i forhold til parternes overenskomst 
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og den arbejdstidsaftale, der udgør en del af overenskomsten. Drøftelserne mundede ud i en fælles 
skrivelse, dateret januar 2007, hvori det bl.a. hedder: 
 
   
”Fælles Beskrivelse af arbejdet med elevplaner.  
 
KL og DLF har drøftet, hvordan arbejdet med elevplaner kan implementeres i forhold til Aftale om 
arbejdstid for lærere m.fl. og er blevet enige om denne fælles beskrivelse af arbejdet med elevpla-
ner.  
 
Ved en ændring af folkeskoleloven den 19. april 2006 blev det vedtaget, at alle elever på alle folke-
skolens klassetrin skal have en skriftlig elevplan. ....  
 
Skoleåret 2006/2007 er det første skoleår, hvor dette arbejde udføres.  
 
Elevplanen indgår som en del af skolens forpligtigelse til regelmæssig underretning af elever og 
forældre om elevernes udbytte af undervisningen.  
 
Lærerne har hidtil som led i forberedelse og efterbehandling af undervisningen været forpligtiget til 
at tilvejebringe oplysninger om den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med 
henblik på planlægning og tilrettelæggelse af den videre undervisning, så den rummer nye udfor-
dringer for eleven i relation til en progressiv udvikling i forhold til vedtagne mål og rammer. Lige-
som lærerne i forbindelse med samarbejdet mellem hjem og skole har været forpligtiget til regel-
mæssigt at underrette elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen samt 
at vejlede den enkelte elev og gøre sig overvejelser over, på hvilken måde forældrene kan støtte op 
om elevens udbytte af undervisningen.  
 
Med henblik på at understøtte udviklingen af en systematisk anvendelse af elevplaner anbefaler 
parterne, at den enkelte skole fokuserer på dette punkt i forbindelse med arbejdets planlægning. Det 
kan eksempelvis ske i forbindelse med, at skolelederen sammen med medarbejderne drøfter udvik-
lingsaktiviteter i det kommende skoleår.  
 
Der er to nye obligatoriske opgaver i arbejdet med elevplaner. Den ene er, at den viden, som lære-
ren har tilvejebragt om elevens udbytte af undervisningen, nu indgår i en systematisk evaluering, 
som skal opfylde mål og rammer, på baggrund af bekendtgørelsen og afhængig af de lokale beslut-
ninger. Den anden er, at læreren skal formulere sine overvejelser skriftligt på en måde, så oplysnin-
gerne bliver operationelle, dvs. kortfattede, præcise og informative, så de kan anvendes umiddelbart 
af både elever, forældre og skolen. ....  
 
Såfremt beslutningen om form, indhold og anvendelse af elevplaner ligger ud over de forpligtigel-
ser, som lærerne i dag har i deres individuelle tid, skal det synliggøres, hvordan denne opgave prio-
riteres.  
 
Det må således forud for skolelederens beslutning om anvendelse af elevplaner tydeligt angives, om 
beslutningen indebærer, at opgaven skal løses inden for de aftalte akkorder, eller om der er afsat 
særlig tid hertil. Lærerne kan ikke efterfølgende rejse krav om tid på grund af lærerens egen vurde-
ring af, hvordan opgaven skal løses.  
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Parterne skal opfordre skolerne til i god tid inden planlægning af næste skoleår at evaluere arbejdet 
med elevplaner i forhold til eksempelvis form og indhold således, at evalueringen kan danne grund-
lag for udvikling af systematisk anvendelse af elevplaner.”   
 
Af skrivelsen fremgår således, at der var enighed mellem KL og DLF om, at udarbejdelsen af elev-
planer er en obligatorisk opgave, der skal indpasses inden for parternes aftalegrundlag. 
 
  
Lærerne i Frederiksberg Kommune  
 
1. Den 3. og 4. marts 2007 indrykkede Frederiksberg Kommunelærerforening (FKF), der er en afde-
ling af DLF, halvsidesannoncer i Politiken under overskriften: ”Vil  
du arbejde gratis 2 uger om året - så bliv lærer på Frederiksberg!” 
 
   
I annoncen hedder det endvidere: 
 
 ”Den ny folkeskolelov fra juni 2006 stiller krav om, at alle børn i den danske folkeskole skal have 
en individuel plan for undervisningen i alle skolens fag, en såkaldt elevplan.                       
 
Trods protester fra lærerne på Frederiksberg nægter Frederiksberg Kommune at betale lærerne for 
den ekstra tid, de skal bruge på udarbejdelsen af elevplanerne. Lærerne på Frederiksberg finder det 
uacceptabelt at Frederiksberg Kommune ikke vil betale sine ansatte for det ekstra stykke arbejde, 
kommunen kræver udført.  
 
Lærerne på Frederiksberg kræver at Frederiksberg kommune betaler for den tid, der er nødvendig 
for at kunne udarbejde elevplanerne.   
 
 
Det snyder Frederiksberg Kommune os for:  
 
Et regnestykke kunne se sådan ud:  
 
En lærer underviser 3 skoleklasser i 2 fag = elevplaner til 150 eleverTid til udarbejdelse af 1 elev-
plan = 15 minutterElevplanen skal udarbejdes min. 2 gange årligt  
 
150 elever x 15 minutter, 2 gange årligt = 75 timer pr. år = mere end 2 ugers ulønnet arbejde om 
året.   
 
OBS! Mange lærere har mere end 150 elevplaner at udarbejde – og de færreste elevplaner kan udar-
bejdes på 15 minutter.” 
 
    
Som supplement til annoncerne indrykkede FKF annoncer i lokale aviser, og lærerne uddelte kam-
pagnemateriale til byens borgere, opslog plakater på centrale steder og bar kampagne t-shirts. 
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I et brev af 6. marts 2007 til DLF opfordrede KL foreningen til at tage afstand fra annoncekampag-
nen og kravene i annoncen. I et brev af 19. marts 2007 til KL svarede DLF bl.a.: 
 
   
”Indledningsvis skal foreningen bekræfte, at vi fuldt ud står bag fællesskrivelsen om elevplaner. 
Den ovenfor nævnte annoncekampagne er alene et initiativ, der er taget af Frederiksberg Kommu-
nelærerforening.  
 
....  
 
Foreningen kan konstatere, at der landet over er fundet hensigtsmæssige løsninger på den opgave 
Folketinget har pålagt kommunerne og skolerne.  
 
Det er foreningens opfattelse, at Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening som 
udgangspunkt ikke skal blande sig i de lokale drøftelser og den lokale forhandlingssituation med 
mindre, der opstår uenighed.  
 
Fællesskrivelsen lægger klart op til, at beslutningerne skal tages lokalt, og at drøftelserne og for-
handlingerne – såfremt omfanget af arbejdet med elevplaner ligger ud over de aftalte akkorder – 
også skal ske lokalt.  
 
Foreningen har været i kontakt med Frederiksberg Kommunelærerforening. Det er klart kommune-
lærerforeningens opfattelse, at skolernes ledelser på Frederiksberg ikke har foretaget de beslutnin-
ger og prioriteringer, som fællesskrivelsen lægger op til. Og det er på den baggrund, Frederiksberg 
Kommunelærerforeningen har ønsket at indgå i drøftelser med kommunen om prioritering af opga-
ven og evt. aftaler om det tidsmæssige forbrug.”   
 
 
Den 13. marts 2007 afholdt FKF ordinær generalforsamling. I den skriftlige beretning fra forman-
den, Leif Andersen, hedder det bl.a.: 
 
  
”Elevplaner.  
Elevplaner har været genstand for intens debat i lærerkredse, herunder i FKF`s bestyrelse, idet indi-
viduelle elevplaner for alle elever i alle fag opfattes som en helt unødvendig bureaukratisk nyska-
belse.  
 
Det virker grotesk, at indføre et sådan bureaukrati, samtidig med, at man fra politisk side beklager 
sig over, at lærerne bruger for lidt af deres samlede undervisningstid på undervisning. – Det kan da 
ikke være muligt at tro, at lærerne får mere tid til deres kerneydelse undervisningen, når skolen 
samtidig begraves i tidskrævende papirarbejde!  
 
Naturligvis er det Folketingets kompetence at lovgive, men det virker ærlig talt som noget af ”en 
gratis omgang” at vælte en omfattende arbejdsbyrde over på lærerne og samtidig meddele kommu-
nerne, der jo afholder lønudgiften, at der efterfølgende ikke er afsat økonomiske midler til den ny 
opgave.  
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Mange kommuner er økonomisk trængte og hævder i hvert fald, at de ikke kan afholde yderligere 
udgifter, især ikke når Finansministeren pålægger dem at holde skatten uændret.  
 
Til gengæld står det fast, at der for lærere er aftalt den samme årlige arbejdstid som for øvrige be-
skæftigede, og ingen er vel i tvivl om, at denne arbejdstid allerede udfyldes, idet ingen andres ar-
bejdstid planlægges så minutiøst som lærernes.  
 
Hvis den aftalte samlede tid skal holdes, samtidig med, at nye arbejdskrævende opgaver pålægges, 
må der således være andre arbejdsopgaver, der p.t. udføres, men som ikke længere forventes afvik-
let. – Indtil nu, er der dog ikke fra arbejdsgiver side givet en udmelding om, hvilke funktioner, der 
vil bortfalde til tidsmæssig finansiering af den nye store opgave.  
 
Kommunerne har heller ikke givet et bud på dette, og lokalt er der da heller ikke indgået arbejds-
tidsaftale på området.  
 
Kommunelærerforeningens bestyrelse har indgående beskæftiget sig med spørgsmålet, og i udsend-
te den 15.juni 06 en skrivelse med bl.a. følgende indhold til medlemmerne ved Frederiksberg 
Kommunes skoler:  
 
”Elevplaner – det skal vi få betalt, Bertel!….”   
 
 
Under afholdelsen af generalforsamlingen forlod Leif Andersen og de øvrige medlemmer af besty-
relsen på et tidspunkt salen. Ifølge Leif Andersens forklaring nedenfor skete det på opfordring af 
deltagerne i mødet. I formandens skriftlige beretning til den ordinære generalforsamling i FKF i 
marts 2008 blev forløbet af generalforsamlingen i 2007 beskrevet således: 
 
  
”ELEVPLANER.   
De medlemmer, der deltog i sidste års generalforsamling, vil utvivlsomt kunne huske, at emnet 
elevplaner på skolerne i Frederiksberg Kommune stort set optog hele generalforsamlingen, samt at 
generalforsamlingen i en længere periode blev suspenderet, og at de tillidsvalgte (bestyrelsen og 
tillidsrepræsentanterne), dirigenten og referenten blev anmodet om at trække sig tilbage til et andet 
lokale, således, at resten af de tilstedeværende kunne drøfte forskellige reaktionsmuligheder.” 
 
   
I et brev af 22. marts 2007, der var stilet til undervisningsminister Bertel Haarder, borgmester Mads 
Lebech, skoledirektør Ivar Koed, skolelederne på kommuneskolerne i Frederiksberg og forældre 
ved skolerne på Frederiksberg, hedder det: 
 
  
”Vedr.: Elevplaner                       
 
Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttede i juni 2006, at lærerne skal 
udarbejde elevplaner for alle elever i alle fag. Danmarks Lærerforening og Kommunernes Lands-
forening fastslår, at arbejdet med og gennemførelse af elevplaner er en ny obligatorisk opgave. På 
trods af opfordringer fra lærerne på Frederiksberg vil Frederiksberg Kommune ikke aflønne lærerne 
for den ekstra tid der skal bruges på udarbejdelsen af elevplaner, hverken fra i år eller fremover.  



 7

 
Det fremgår tydeligt at Frederiksberg Kommune viser en manglende interesse i at indgå i et for-
handlingssamarbejde om løn for en ny obligatorisk opgave. På baggrund af denne manglende inte-
resse har lærerne på Frederiksberg besluttet ikke at udarbejde elevplaner, før kommunen afsætter de 
nødvendige ressourcer til udarbejdelsen af disse.”   
 
Brevet var ikke underskrevet, men under ”Venlig hilsen” står anført: 
 
  ”Lærene (*) på Lindevangskolen, Skolen på Nyelandsvej, Tre Falke Skolen, Skolen på La Cours 
Vej, Skolen på Duevej, Søndermarkskolen, Skolen ved Bülowsvej, Skolen ved Søerne, Ny Hollæn-
der-skolen  
 
(*) Lidt over 90% af den samlede lærergruppe, idet tillidsmænd, suppleanter og FKF`s bestyrelses-
medlemmer ikke er blevet inddraget”   
 
2. På et fællesmøde den 26. marts 2007 oplyste KL, at vægringen imod at udarbejde elevplaner var 
blevet besluttet af langt den overvejende del af medlemmerne af Frederiksberg Lærerkreds. I refera-
tet af mødet hedder det bl.a.: 
 
  
”LC erkendte at lærere ansat ved Frederiksberg er forpligtet til at udarbejde elevplaner i henhold til 
skolelederens/kommunens beslutning om form, indhold og anvendelse af elevplaner og under hen-
syn til skolelederens angivelse af, hvordan opgaven skal prioriteres. LC anerkender, at væring mod 
udarbejdelse af elevplaner er overenskomststridig og giver Frederiksberg Kommunelærerforening 
pålæg herom.”   
 
Efter fællesmødet sendte Lærernes Centralorganisation klokken 15.54 en mail til FKF, hvori orga-
nisationen gav kommunelærerforeningen pålæg om at meddele sine medlemmer, at lærerne i kom-
munen var ”forpligtiget til at udarbejde elevplaner i henhold til kommunens/skolelederens beslut-
ning om form, indhold og anvendelse af elevplaner og under hensyn til skolelederens angivelse af, 
hvordan opgaven skal prioriteres”, og at en vægring imod at udarbejde elevplaner var overens-
komststridig. 
 
   
Den følgende dag, den 27. marts 2007, skrev Leif Andersen og Ane Søegaard på FKF’s vegne føl-
gende til ”alle lærere på Frederiksbergs skoler”: 
 
   
”På baggrund af et fællesmøde om elevplaner d. 26. marts 2007 afholdt mellem Kommunernes 
Landsforening og Lærernes Centralorganisation skal foreningen meddele jer:  
 
-         At lærere ansat ved Frederiksberg Kommune er forpligtiget til at udarbejde  
          elevplaner i forhold til kommunens/skoleledernes beslutning om form,  
          indhold, og anvendelse af elevplaner og  
          under hensyn til skolelederens angivelser af, hvordan opgaven skal prioriteres. 
-         At vægring mod at udarbejde elevplaner er overenskomststridig.”   
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Den 28. marts 2007 blev der afholdt medlemsmøde i FKF. Det var foreningens bestyrelse, der stod 
for indkaldelsen med elevplaner som dagsorden. Der deltog ca.150 medlemmer i mødet, hvor Leif 
Andersen redegjorde for situationen. Under mødet skete det samme som på generalforsamlingen, 
idet mødet blev suspenderet, og de tillidsvalgte – som det blev udtrykt i formandens beretning til 
generalforsamlingen i 2008 – blev ”sendt uden for døren”. Mens de befandt sig i et tilstødende loka-
le, vedtog de tilbageblevne lærere énstemmigt følgende udtalelse: 
 
                               
”FÆLLESERKLÆRING  
 
Lærerne på Frederiksberg suspenderede onsdag d. 28. marts 2007 et medlemsmøde og vedtog en-
stemmigt følgende udtalelse:   
 
   
Lærerne på Frederiksberg ønsker at udarbejde elevplaner, der er forankret i vores professionalisme, 
grundig refleksion, samarbejde og med respekt for elevernes udvikling. 
 
Vi ønsker at komme i dialog med politikerne og afventer et udspil fra Frederiksberg Kommune, i 
forhold til hvilke fælles kommunale rammer de ønsker at tildele lærerne til at udvikle og udarbejde 
elevplaner. 
 
Lærerne på Frederiksberg"  
 
                                                                                                                                               
 
Den 29. marts 2007 indkaldte skolelederne ved de 9 folkeskoler i kommunen alle lærerne til møder 
med henblik på at få en eventuel tilbagemelding på, om der var lærere, der fortsat vægrede sig imod 
at udarbejde elevplaner. På disse møder blev lærerne gjort bekendt med referatet fra fællesmødet 
den 26. marts 2007 og fælleserklæringen af 28. marts 2007. De enkelte lærere blev bedt om at til-
kendegive, om de ville rette sig efter pålægget fra Lærernes Centralorganisation, eller om de fortsat 
ville vægre sig imod at udarbejde elevplanerne. Af lærernes tilkendegivelse fremgik, at nogle øn-
skede at udarbejde elevplaner, mens andre ikke ønskede at svare på spørgsmålet. Efterfølgende 
modtog alle skolelederne en anonym meddelelse med følgende indhold: 
 
                 
 
”Vi er bekendt med, at der på enkelte skoler har været ledelser, som har misforstået ordlyden af 
brevet. Derfor vil vi gerne præcisere: Fællesskrivelsen er et udtryk for, at lærerne på Frederiksberg 
siger ”nej” til elevplaner under de nuværende konditioner. Vi afventer et udspil i forhold til fælles 
kommunale rammer.”   
 
Der er under sagen fremlagt navnelister over de lærere, der deltog i arbejdsvægringen. 
 
   
På et møde i Arbejdsretten den 19. april 2007 erklærede de indklagede organisationer, at man ville 
gentage de pålæg, der var blevet afgivet på fællesmødet den 26. marts 2007, og på sædvanlig måde 
opfordrede retsformanden lærerne til at efterkomme pålægget. 
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Samme dag blev der afholdt et møde mellem FKF og repræsentanter fra Frederiksberg Kommune, 
og samme aften tilkendegav lærerne, at de ville udarbejde elevplanerne. 
 
  
Lærerne i Albertslund Kommune   
 
I en tilkendegivelse, der er dateret den 22. marts 2007 og har overskriften ”Opfordring til ikke at 
beskæftige sig med elevplaner, før vi får den nødvendige tid til arbejdet”, tilkendegav lærerne på 
Holsbjerg Skolen over for lærerkolleger på skolerne i Albertslund, at alle lærere på skolen énstem-
migt havde besluttet ikke at udarbejde elevplaner, ”så længe der ikke er givet den nødvendige tid til 
dette arbejde i vores aktivitetsplan”. Samtidig opfordredes kollegerne til at gøre det samme. 
 
   
I en erklæring af 27. marts 2007 til Skoleinspektør Søren Hald udtalte 2 lærere på Hyldager Skolen 
”på lærernes vegne”, at lærerne på skolen på et møde den 23. marts 2007 havde vedtaget at sætte 
udarbejdelsen af elevplaner i bero indtil videre. Dette blev begrundet med ”en protest mod Under-
visningsminister Bertel Haarders manglende respekt for al det indhold, der kvalificeret skal udføres 
inden for vores arbejdstidsaftale”. Det blev samtidig tilkendegivet, at udtalelsen ville blive formidlet 
videre ”som en støtteerklæring til lærerne på Frederiksberg”.  
 
   
I et brev af 28. marts 2007 til skolelederen på Birkelundskolen udtrykte tre lærere på lærernes vegne 
deres sympati og støtte til Frederiksberglærernes aktion. I brevet hedder det derefter: 
 
   
”Vi har besluttet at følge det gode eksempel og sætte udarbejdelsen af elev-    planer i bero. Princi-
pielt mener vi at elevplaner er en god idé, og vi vil gerne udføre arbejdet når vi får tiden til at gøre 
det kvalificeret.” 
 
   
På et fællesmøde den 12. april 2007 erkendte Lærernes Centralorganisation, at lærernes vægring var 
overenskomststridig, og organisationen gav Albertslund Lærerforening pålæg om at udarbejde 
elevplanerne. Imidlertid fortsatte vægringen, indtil sagen havde været for Arbejdsretten den 19. 
april 2007. 
 
  
Lærerne i Hillerød Kommune   
 
Den 3. april 2007 blev der afholdt fællesmøde med repræsentanter for KL, Lærernes Centralorgani-
sation og DLF. Anledningen var en indberetning om, at et antal lærere ved Alsønderup skole næg-
tede at udarbejde individuelle elevplaner, fordi de ikke konkret havde fået tildelt arbejdstid til dette 
arbejde. Vægringen skete, efter at Line Krøyer Lind i Radioavisen den 30. marts 2008 havde opfor-
dret lærerne til ikke at udarbejde planerne.  
 
Også på dette møde erkendte Lærernes Centralorganisation, at vægringen imod at udarbejde elev-
planer var overenskomststridig, og DLF ville give Hillerød Kommunelærerforening pålæg. Pålæg-
get resulterede dog ikke i, at lærerne påbegyndte udarbejdelsen af elevplanerne, idet lærerne først 
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efter et møde den 18. april 2007 besluttede at påbegynde arbejdet. Pålægget blev gentaget på et mø-
de i Arbejdsretten den 19. april 2007. 
 
   
FORKLARINGER   
 
Karen Juul Sørensen, der er vicedirektør i Frederiksberg Kommune har forklaret, at hun bl.a. har 
ansvaret for folkeskoleområdet. Kommunen har 12 skoler, heraf 9 traditionelle folkeskoler, der alle 
har mellem 600 og 700 elever. Efter lovændringen i 2006 blev elevplanerne et formaliseret redskab 
til brug for den løbende evaluering af eleverne mv. Den 23. oktober 2006 blev der i Frederiksberg 
Kommune udarbejdet en overordnet struktur for, hvordan elevplanerne skulle udformes, idet den 
nærmere udformning ligger ude hos de enkelte skoler. Hendes første møde med skolelederne med 
henblik på tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af planerne fandt sted i slutningen af 2006, og navnlig 
på møder i januar - februar 2007 arbejdede man videre med spørgsmålet. Der skal ikke ske tilførsel 
af ekstra tid til lærerne, idet udarbejdelsen skal ske inden for den tid, der anvendes til tilrettelæggel-
sen af undervisningen. De timer, der er afsat hertil, kan variere fra år til år. Der er ikke i kommunen 
fælles akkorder, idet dette spørgsmål håndteres på de enkelte skoler. Hun fremkom ret hurtigt med 
en meddelelse til skolelederne om retningslinierne for udarbejdelsen af elevplanerne. Det var kom-
munens indtryk, at lærerne i slutningen af marts 2007 var meget passive med hensyn til at samar-
bejde om tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af planerne. På det tidspunkt påbegyndte man tillige 
planlægningen for det følgende skoleår, og hun vil betegne lærernes aktivitet omkring nægtelsen af 
at udarbejde planerne som ”intenst energidræbende”. Med lærernes brev af 22. marts 2007 blev 
deres nægtelse af at deltage i arbejdet med elevplanerne formelt synliggjort. Da kommunen den 29. 
marts 2007 modtog den fælles erklæring, som lærerne havde afgivet dagen forinden, indkaldte sko-
lelederne alle lærerne til møder med henblik på at få de enkelte læreres tilkendegivelse om, hvordan 
de forholdt sig til situationen. På grundlag heraf blev listerne over, hvem der nægtede at deltage i 
udarbejdelsen af planerne, udarbejdet. 
 
   
Det er kommunens opfattelse, at der på grund af lærernes nægtelse af at deltage i udarbejdelsen af 
planerne blev kortere tid til at udarbejde dem, efter at nægtelsen var ophørt den 19. april 2007. 
Nægtelsen fik også en kvalitetsmæssig betydning, idet der skulle afholdes forældresamtaler i for-
bindelse med udarbejdelsen af planerne, hvilket kommunen havde meldt ud om allerede i begyndel-
sen af året. Mange forskellige aktiviteter på skolerne blev aflyst i den pågældende periode på grund 
af påvirkningen af det pædagogiske miljø, som hun vil betegne som ”betændt”. Lærerne har ikke 
fået ekstra løn for udarbejdelsen af planerne, men noget af den tid, der er gået hermed, er blevet 
godtgjort i form af afkortning eller aflysning af andre aktiviteter på enkelte områder. Det er hendes 
klare opfattelse, at FKF på forskellig måde og med forskellige midler meget aktivt bibragte lærerne 
den opfattelse, at deres nægtelse af at deltage i udarbejdelsen af elevplanerne var retfærdig og rime-
lig. Hun har ikke selv talt med repræsentanterne fra lærerforeningen herom, men hun bygger sit 
indtryk på meldingerne fra skolelederne om, at det var meget vanskeligt for dem at få gang i for-
handlinger med tillidsrepræsentanterne, der direkte tilkendegav, at lærerne ikke ville samarbejde, 
før de fik betaling for at deltage i udarbejdelsen af elevplanerne. 
 
   
Leif Andersen har forklaret, at FKF, som han har været formand for siden 1992, i foråret 2007 hav-
de 999 medlemmer. Straks efter fremkomsten af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om 
udarbejdelse af elevplaner forsøgte han at få en drøftelse med kommunen om, hvordan lærernes 
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udarbejdelse af planerne skulle indpasses i de øvrige arbejdsopgaver. Der blev holdt nogle møder, 
men der fremkom ikke fra kommunens side noget bud på, hvordan indpasningen skulle forgå. Det 
er hans opfattelse, at kommunen først på mødet den 19. april 2007 fremkom med synspunkter, der 
kunne arbejdes med, og dette var da også grunden til, at lærerne derefter gik i gang med at udarbej-
de planerne.  
 
   
Baggrunden for annoncerne i pressen om lærernes syn på arbejdet med udarbejdelsen af planerne 
var, at der var stor utilfredshed blandt lærerne, der ønskede, at foreningen skulle være mere synlig i 
dette spørgsmål. Det er rigtigt, at man på Frederiksberg plejer at lade tilrettelæggelsen af lærernes 
opgaver foregå ude på skolerne. Under drøftelserne af situationen på generalforsamlingen den 13. 
marts 2007 tilkendegav generalforsamlingen, at den ønskede, at formanden og den øvrige bestyrelse 
skulle forlade lokalet, hvad de derefter gjorde. Han spurgte ikke selv om, hvorfor medlemmerne 
ønskede dette, men han formodede, at det var elevplanerne, der derefter skulle drøftes. I de efterføl-
gende dage var der ingen af lærerne, der fortalte ham, hvad der var passeret under den del af mødet, 
hvor bestyrelsen ikke deltog, og han spurgte heller ikke selv nogen af lærerne nærmere. Han havde 
”formentlig taget den beslutning ikke at ville spørge nogen”, men det havde ikke strejfet ham, at 
forsamlingen ville beslutte at iværksætte en overenskomststridig nægtelse af at udarbejde elevpla-
nerne. Han blev derfor også både overrasket og chokeret, da han af en journalist den 22. marts 2007 
blev gjort bekendt med lærernes erklæring, der var blevet udsendt samme dag. 
 
   
Det var ham, der på foreningens vegne indkaldte til medlemsmødet den 28. marts 2007 med henblik 
på at drøfte situationen med medlemmerne. Også dette møde blev suspenderet, hvorefter han selv 
og den øvrige bestyrelse forlod lokalet. Formålet med at forlade mødet var ikke, at han eller for-
eningens bestyrelse som sådan skulle frigøres for noget ansvar, idet bestyrelsen straks efter fælles-
mødet den 26. marts 2007 havde tilkendegivet, at lærerne havde pligt til at udarbejde elevplanerne, 
og at vægringen imod at gøre dette var overenskomststridig. Det er hans opfattelse, at foreningens 
ledelse ikke kan tage ansvaret for beslutninger, der er blevet truffet, mens den ikke officielt har væ-
ret til stede, og det er derfor også hans opfattelse, at foreningen ikke kan gøres ansvarlig for den 
fælles erklæring, der blev vedtaget af de tilbageblevne medlemmer på mødet den 28. marts 2007. 
 
   
Susanne Sjørslev har forklaret, at hun er skolechef i Albertslund Kommune med ansvaret for folke-
skoleområdet. Lærernes nægtelse af at deltage i udarbejdelsen af elevplanerne på de tre skoler i 
kommunen ophørte den 20. april 2007. Ifølge de retningslinier, kommunen havde udarbejdet i 2006, 
skulle elevplanerne udleveres i foråret 2007, og det er hendes opfattelse, at der er blevet afholdt 
forældresamtaler, hvor planerne på grund af den sene udarbejdelse ikke kunne udleveres. Der har 
desuden været aktiviteter, der ikke er blevet gennemført som planlagt. 
 
   
Claes Hjorth har forklaret, at han er lærer i Albertslund Kommune og tillige er formand for lærer-
kredsen, der har ca. 400 medlemmer. Allerede i 2006 tog man hul på arbejdet med at udarbejde 
elevplaner for 2007, idet det er sædvanligt at påbegynde et sådant arbejde året inden det pågældende 
skoleår. I september 2006 havde lærerne et møde med kommunen, hvor tingene blev drøftet på for-
nuftig vis, men kommunen var ikke enig med lærerne i, at der skulle afsættes særlig tid til udarbej-
delsen af elevplanerne. Derefter kom den nærmere tilrettelæggelse af dette arbejde til at foregå ude 
på skolerne i form af et samarbejde mellem skolelederne og tillidsrepræsentanterne. 
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Elsebeth Riemann har forklaret, at hun er skoleinspektør på Alsønderup Skole i Hillerød Kommune. 
Allerede i efteråret i 2006 påbegyndte lærerne et godt arbejde med forberedelsen af hvordan elev-
planerne skulle udarbejdes, men da lærerne på skolen havde erfaret, hvad der var blevet besluttet af 
lærerne på Frederiksberg, meddelte lærerne på hendes skole pludselig og uden forvarsel, at de hav-
de besluttet ikke at medvirke til at udarbejde elevplanerne. Den 18. april 2007 blev der holdt et mø-
de, og derefter besluttede lærerne at indstille vægringen imod at udarbejde planerne. 
 
  
PARTERNES ARGUMENTER   
 
KL har vedrørende lærerne i Frederiksberg Kommune anført, at det ligger fast, at lærerne på samtli-
ge skoler i kommunen i marts 2007 vægrede sig ved at udarbejde elevplanerne. Denne vægring var 
et klart brud på fredspligten og i strid med den ledelsesret, der tilkommer kommunen. På fællesmø-
det den 26. marts 2007 erkendte lærerforeningen da også, at vægringen var overenskomststridig, og 
foreningen pålagde lærerne at deltage i udarbejdelsen af elevplanerne. Imidlertid efterkom lærerne 
ikke pålægget, og arbejdet blev først normaliseret efter den 19. april 2007. Lærernes holdning til 
udarbejdelsen af elevplanerne fremgår klart af de erklæringer, de afgav under forløbet, og de har 
ikke været i tvivl om det overenskomststridige i deres adfærd. Dette belyses også af den måde, ge-
neralforsamlingen den 13. marts 2007 og medlemsmødet den 28. marts 2007 forløb på. Også på 
baggrund af Lærernes Centralorganisations erkendelser på fællesmødet og i Arbejdsretten er det 
standpunkt, organisationen nu gør gældende, hvorefter lærernes nægtelse af at udarbejde elevpla-
nerne alene kan anses som forsøg på overenskomststridig adfærd, helt uforståelig. Det er ikke op til 
lærerne selv at vurdere, hvor lang tid de kan tillade sig at være om en opgave, og det fuldbyrdede 
brud på overenskomsten forelå i det øjeblik, lærerne nægtede at udføre opgaven med udarbejdelsen 
af planerne som en del af tjenesten.  
 
   
Det er herefter utvivlsomt, at lærerne har pådraget sig en bod. Det må herved tillige tages i betragt-
ning, at vægringen varede i 4 uger efter afholdelsen af fællesmødet den 26. marts 2007. Der forelig-
ger derfor ingen formildende omstændigheder. Der har ikke tidligere foreligget tilfælde, der kan 
sidestilles med den vægring, der har fundet sted i disse sager, og ved fastsættelsen af bodens størrel-
se må der derfor tages udgangspunkt i den bod på 100 kroner pr. dag, der sædvanligvis udgør boden 
ved overarbejdsvægring. Da vægringen løb over 18 arbejdsdage, skal boden herefter fastsættes til i 
alt 1.800 kroner pr. lærer, der har deltaget i vægringen. 
 
   
KL har endvidere anført, at det efter bevisførelsen ligeledes er utvivlsomt, at FKF har medvirket til, 
at lærerne indledte og opretholdt arbejdsværingen. Det kan tilmed lægges til grund, at lærerforenin-
gens ledelse udviste en adfærd, der havde en betydelig indflydelse på, at konflikten overhovedet 
opstod, og at den kom til at løbe så længe. Dette illustreres af annonceringen i pressen i marts 2007, 
af forløbet af generalforsamlingen den 13.marts 2007, der af formanden selv er beskrevet i den 
skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2008, og af forløbet af medlemsmødet den 28. marts 
2007. Foreningens ansvarlige ledelse udviste herunder en adfærd, der var åbenbart i strid med for-
pligtigelsen til loyalt at medvirke til, at medlemmerne ikke handlede overenskomststridigt, og til 
hurtigst muligt at bremse optræk hertil. Tværtimod bidrog ledelsen til at oppiske en stemning hos 
lærerne, der gjorde, at situationen gik i hårdknude. En forenings ledelse, der indkalder til og afhol-
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der en generalforsamling, kan selvsagt ikke fraskrive sig ansvaret for, hvad der foregår og bliver 
besluttet på en sådan forsamling ved blot at trække sig tilbage fra mødet. Med den viden, ledelsen 
havde, måtte den have en klar formodning om, hvad der ville blive drøftet og besluttet, og Leif An-
dersen har ikke på nogen måde sandsynliggjort, at ledelsen ikke havde direkte kendskab hertil. Efter 
hans egen forklaring har han da også i hvert fald holdt sig i bevidst uvidenhed herom. 
 
   
Under hensyn til, at det under sagen er oplyst, at den kampagne, lærerforeningen iværksatte, koste-
de ca. 290.000 kroner, kan boden passende fastsættes til et beløb i samme størrelsesorden. Også 
antallet af deltagende lærere må tages i betragtning ved fastsættelsen af boden. 
 
   
For så vidt angår lærerne i Albertslund Kommune og Hillerød Kommune har KL gjort gældende, at 
boden for dem, der deltog i arbejdsvægringerne henholdsvis på Alsønderup Skole i Hillerød og på 
Birkelundskolen, Hyldager Skole og Holsbjerg Skole i Albertslund, må fastsættes til 100 kroner pr. 
dag. 
 
   
Lærernes Centralorganisation har gjort gældende, at der ved vurderingen af, om lærerne i de tre 
kommuner har begået overenskomstbrud, må ses på sagernes helt særlige baggrund og karakter. 
Med lovændringen i 2006 blev lærerne midt i overenskomstperioden pålagt en ny arbejdsopgave af 
et betydeligt omfang, der i realiteten betød, at forudsætningerne for overenskomsten bristede. Læ-
rerne i Frederiksberg Kommune bad løbende kommunen om at udstede retningslinier for, hvordan 
arbejdet med udarbejdelsen af elevplanerne skulle gribes an, og annoncerne i pressen i begyndelsen 
af marts 2007 førte ikke til nogen reaktion fra kommunens side. Kommunen kan derfor ikke have 
opfattet lærernes adfærd som et angreb eller brud på overenskomsten.  
 
   
Det må endvidere tages i betragtning, at lærernes vægring ved at igangsætte arbejdet med elevpla-
nerne ikke kan sidestilles med en sædvanlig arbejds- eller overarbejdsvægring. Det blev ikke tilken-
degivet over for lærerne, at de havde pligt til at udføre denne bestemte opgave på et nærmere angi-
vet tidspunkt eller inden for en nærmere fastsat frist, og det er derfor heller ikke af kommunerne 
blevet godtgjort, at elevplanerne ikke er blevet udarbejdet rettidigt. Efter bevisførelsen kan det læg-
ges til grund, at det først den 19. april 2007 blev meldt ud, hvordan arbejdet skulle foregå, og deref-
ter blev opgaven udført hurtigst muligt. Dette gælder for alle de lærere, der er omfattet af de tre sa-
ger. 
 
   
Vedrørende organisationsansvaret for FKF har Lærernes Centralorganisation gjort gældende, at det 
var under halvdelen af foreningens medlemmer, der tilkendegav, at de ikke ville udarbejde elevpla-
nerne. Desuden blev beslutningen om ikke foreløbigt at udarbejde planerne truffet af et antal med-
lemmer uden ledelsens medvirken, idet ledelsen tværtimod orienterede medlemmerne om situatio-
nen, herunder forløbet af fællesmødet den 26. marts 2007. Efterfølgende gjorde foreningen således, 
hvad den kunne, for at få lærerne til at indstille vægringen. 
 
   
Vedrørende KL`s påstand om, at FKF skal betale bod, har Lærernes Centralorganisation anført, at 
lærernes vægring imod at udarbejde elevplanerne ikke har haft nogen form for skadevirkning, idet 
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alle elever har fået den undervisning, de skulle have. Foruden det anførte om sagens særlige bag-
grund og karakter er det en undskyldende omstændighed, at Frederiksberg Kommune ikke straks 
reagerede på annoncerne i pressen, hvorved lærerne og FKF’s ledelse måtte få den opfattelse, at 
kommunen ikke fandt det, der kom til udtryk i annoncerne, overenskomststridigt. 
 
    
ARBEJDSRETTENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION  
 
Lærerne   
 
Af den fælles beskrivelse af arbejdet med elevplaner i januar 2007 fremgår, at der var enighed mel-
lem KL og DLF om, at der ved lovændringen i 2006 blev indført to nye obligatoriske opgaver i ar-
bejdet med elevplaner. Opgaverne skulle således indpasses i lærernes øvrige arbejdsopgaver inden 
for parternes overenskomstgrundlag. Ved brevet af 19. marts 2007, der var et svar på KL`s opfor-
dring til DLF om at tage afstand fra annoncekampagnen den 3. og 4. marts 2007, bekræftede lærer-
foreningen, at den ”fuldt ud” stod bag fællesskrivelsen, og både på fællesmøderne den 26. marts, 3. 
april og 12. april 2007 og under retsmødet i Arbejdsretten den 19. april 2007 erkendte Lærernes 
Centralorganisation og DLF da også, at lærernes vægring imod at udarbejde elevplanerne – der var 
kommet klart til udtryk i lærernes skrivelse af 22. marts 2007 – var overenskomststridig. Uanset 
pålæggene på fællesmøderne ophørte Frederiksberglærernes og Albertslundlærernes overenskomst-
stridige arbejdsvægringer først den 19. april 2007, mens Hillerødlærernes vægring ophørte den 18. 
april 2007.  
 
   
Med bemærkning, at det er uden betydning for vurderingen af, om der foreligger overenskomstbrud, 
at der ikke af kommunerne var fastsat en bestemt frist for udarbejdelsen af elevplanerne, må der 
herefter gives KL medhold i, at lærerne i de tre kommuner har pådraget sig bod ved de overens-
komststridige arbejdsvægringer.  
 
   
Den form for arbejdsvægring, lærerne har deltaget i, kan i bodsmæssig henseende ikke uden videre 
sidestilles med sædvanlig arbejdsvægring eller overarbejdsvægring. Efter karakteren af arbejdsvæg-
ringen og forløbet af konflikten fastsætter Arbejdsretten herefter den bod, hver af de deltagende 
lærere skal betale, til 1.000 kr. 
 
  
FKF   
 
 
Af annoncerne i dagspressen i begyndelsen af marts 2007, der blev indrykket af FKF, fremgår, at 
lærerne på Frederiksberg fandt det uacceptabelt, at kommunen ikke ville betale lærerne for det eks-
tra arbejde, kommunen krævede udført, at lærerne følte sig snydt af kommunen, og at de krævede 
betaling for den tid, der var nødvendig for at kunne udarbejde elevplanerne. Indholdet af annoncer-
ne og af den kampagne, der i øvrigt blev iværksat, og som havde til formål at formå kommunen til 
at betale lærerne for udførelsen af en opgave, som de ikke har et overenskomstmæssigt krav på at få 
betaling for, stred dermed klart mod fællesskrivelsen af januar 2007, som DLF var medunderskriver 
af. Punktet om elevplaner i formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 13. marts 
2007 var i tråd hermed. 
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Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at FKF’s ledelse ved at forlade mødet under generalforsam-
lingen den 13. marts 2007, hvis afholdelse den selv var ansvarlig for, forsøgte at fraskrive sig an-
svaret for den beslutning, de tilbageblevne medlemmer traf om at opretholde vægringen imod at 
udarbejde elevplanerne. Uanset at foreningens ledelse både ved meddelelsen af 27. marts 2007 og 
på medlemsmødet den 28. marts 2007 – hvis afholdelse ledelsen ligeledes var ansvarlig for – til-
kendegav over for medlemmerne, at arbejdsvægringen var overenskomststridig, valgte ledelsen at 
forlade også dette møde, uagtet at det på baggrund af hele forløbet måtte forventes, at lærerne ville 
træffe en beslutning i retning af den, som også blev truffet, jf. fælleserklæringen af 28. marts 2007. 
 
   
På den anførte baggrund finder Arbejdsretten, at FKF ved illoyal adfærd over for Frederiksberg 
Kommune på bodspådragende måde medvirkede til, at lærerne indledte og opretholdt arbejdsvæg-
ringen helt frem til den 19. april 2007. 
 
   
Den bod, FKF skal betale, fastsættes til 150.000 kroner.  
 
   
                                              T H I  K E N D E S  F O R  R E T :  
 
 
De lærere i Frederiksberg Kommune, på Birkelundskolen, Hyldager Skole og Holsbjerg Skole i 
Albertslund Kommune og på Alsønderup Skole i Hillerød kommune, der har deltaget i vægringen 
imod at udarbejde elevplaner, skal hver betale en bod på 1.000 kr. til Kommunernes Landsforening 
for Frederiksberg Kommune, Albertslund Kommune og Hillerød Kommune. 
 
   
Frederiksberg Kommunelærerforening skal betale en bod på 150.000 kroner til Kommunernes 
Landsforening for Frederiksberg Kommune. 
 
   
Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening for Frederiksberg Kommunelærerfor-
ening på egne vegne og for et antal medlemmer skal betale 2.000 kroner i sagsomkostninger til Ar-
bejdsretten. 
 
    
Per Sørensen 


