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Information vedrørende konflikt – strejke/lockout
Kære forældre
Som I sikkert har set i medierne, har fagforeningerne varslet strejke fra den 4. april
2018 på det offentlige arbejdsmarked. Kommunernes Landsforening har varslet lockout fra den 10. april 2018.
Vi ved ikke om forligsmanden udsætter strejke og lockout, eller om parterne finder
en forhandlingsløsning. Derfor anbefaler vi at følge med i dagspressen, ligesom du
kan finde mere information om konflikt på www.randers.dk – fra forsiden er der adgang til en side, hvor kommunen informerer om konflikt.
I forbindelse med strejke bliver undervisningen og SFO’er i folkeskoler og i specialskoler ikke ramt, da der ikke er varslet strejke her.
I forbindelse med lockout er alle folkeskoler og SFO’er lockoutet. Dog er undervisningen på Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen undtaget. Her fortsætter undervisningen. Det samme gælder specialklasser i folkeskolerne.
Derudover vil der være en del af den almindelige undervisning, der kan gennemføres
som planlagt.
Skolerne og skoleforvaltningen arbejder på at få overblik over, hvilke områder og
personer, der ikke skal deltage i konflikten. Når vi har det overblik, vil den enkelte
skole meddele hvilken undervisning, der kan gennemføres og hvilken, der må aflyses.
På de fleste skoler vil rengøringen være strejkeramt. Det kan blive et problem at holde skolerne i gang i længere tid uden almindelig rengøring. Hvis konflikten bliver af
længere varighed, kan det blive nødvendigt at lukke skolerne, når rengøringsstandarden bliver uforsvarlig.
Skolerne vil løbende orientere om, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres. Du kan
følge med på forældreintra, på skolernes hjemmesider og på www.randers.dk
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Det bliver sandsynligvis nødvendigt at lukke for pasning i klub og SFO i forbindelse
med en lockout.
Vi håber, at parterne finder en løsning, så strejke og lockout kan undgås, og vi beklager de gener, en konflikt vil påføre jeres familie.
Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte din lokale skole.

Med venlig hilsen
Henrik Johansen
Skolechef
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