
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 1: 

Hvem aftaler overenskomsten? 

Arbejdsgiveren og medarbejderne 

gennem arbejdsgiverforeningen og 

fagforeningen 

Folketingets partier på Christiansborg 

Borgmesteren i kommunen hvor 

arbejdspladsen ligger 

 
Spørgsmål 2: 

Hvilke sager er med i stort set alle 

overenskomster? 

Ret til motion i arbejdstiden 

Ferie når det er varmt 

Løn, barsel, pension, ekstra ferie og 

efteruddannelse 

 
Spørgsmål 3: 

Er alle overenskomster ens? 

Ja. Det har EU bestemt. 

Nej. Der er tusinder af overenskom- 

ster, fordi de er forskellige fra bran- 

che til branche. 

Ja. Det står i Grundloven. 

Spørgsmål 4: 

Hvem kan stemme ja eller nej til 

overenskomsten? 

Alle dommere i Danmark. 

Alle danskere ved en folkeafstemning. 

Medlemmerne i den fagforening med 

OK-mærket, som har indgået aftalen 

med arbejdsgiveren. 

 
Spørgsmål 5: 

Hvad nu hvis arbejdsgiveren ikke 

overholder overenskomsten? 

Han bliver fyret. 

Fagforeningen og arbejdsgiveren 

prøver at løse sagen selv, ellers finder 

man løsningen via Arbejdsretten. 

Politiet arresterer ham. 

 
Spørgsmål 6: 

Er en overenskomst kun noget værd 

for dem, der har en? 

Nej. Overenskomsterne sætter stan- 

darden for branchen – de smitter af. 

Ja. Enten har man en overenskomst 

eller også har man ikke. 

Nej. Danske overenskomster gælder 

også for amerikanere i USA. 

Spørgsmål 1: 

Hvem aftaler overenskomsten? 

Arbejdsgiveren og medarbejderne 

gennem arbejdsgiverforeningen og 

fagforeningen 

Folketingets partier på Christiansborg 

Borgmesteren i kommunen hvor 

arbejdspladsen ligger 

 
Spørgsmål 2: 

Hvilke sager er med i stort set alle 

overenskomster? 

Ret til motion i arbejdstiden 

Ferie når det er varmt 

Løn, barsel, pension, ekstra ferie og 

efteruddannelse 

 
Spørgsmål 3: 

Er alle overenskomster ens? 

Ja. Det har EU bestemt. 

Nej. Der er tusinder af overenskom- 

ster, fordi de er forskellige fra bran- 

che til branche. 

Ja. Det står i Grundloven. 

Spørgsmål 4: 

Hvem kan stemme ja eller nej til 

overenskomsten? 

Alle dommere i Danmark. 

Alle danskere ved en folkeafstemning. 

Medlemmerne i den fagforening med 

OK-mærket, som har indgået aftalen 

med arbejdsgiveren. 

 
Spørgsmål 5: 

Hvad nu hvis arbejdsgiveren ikke 

overholder overenskomsten? 

Han bliver fyret. 

Fagforeningen og arbejdsgiveren 

prøver at løse sagen selv, ellers finder 

man løsningen via Arbejdsretten. 

Politiet arresterer ham. 

 
Spørgsmål 6: 

Er en overenskomst kun noget værd 

for dem, der har en? 

Nej. Overenskomsterne sætter stan- 

darden for branchen – de smitter af. 

Ja. Enten har man en overenskomst 

eller også har man ikke. 

Nej. Danske overenskomster gælder 

også for amerikanere i USA. 
 

Navn:   

Telefon:   

Mail: Fagforening:  

Navn:   

Telefon:   

Mail: Fagforening:  

Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening 

OK-quiz OK-quiz 




