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Konflikt og skolebestyrelsens arbejde
Skolebestyrelsens arbejde i forbindelse med mulig strejke og lockout på
folkeskoleområdet.
De langtrukne forhandlinger om overens koms ter
for medarbejderne i den offentlige s ektor betyder,
at der kan udbryde en konflikt i løbet af april
måned. Skole og Forældre opfordrer forts at til at
parterne finder en forhandlings løs ning, da ingen
øns ker en konflikt.

Det s kal nævnes , at der er lovfas ts at en dato for
s ommerferiens s tart (Folkes koleloven, §14. a. s tk.
2., elevernes s ommerferie begynder den s ids te
lørdag i juni) og at den nye s kolebes tyrels e reelt
tiltræder ved s koleårets s tart 1. augus t. Dette
betyder, at s kolebes tyrels es valget s kal være
afs luttet inden s ommerferien, afhængig af den
tids planen for valget, s om kommunen har meldt
ud.

Tids punktet hvor den vars lede s trejke og lockout
kan træde i kraft nærmer s ig.
Det er vigtigt, at s kolen har fyldes tgørende
information klar til forældrene om, hvordan
s trejken/lockouten vil påvirke deres børn s koledag
og hvilke muligheder, der s tilles til rådighed lokalt
for eventuel pas ning og hvordan eventuel
undervis ning, der ikke er s trejkeramt eller ramt af
lockout, gennemføres . Hvis s kolelederen
hjems ender eleverne, kan forældrene
tilrettelægge hverdagen for deres børn s om de
har lys t, s å længe det ikke foregår på s kolens
matrikelnummer.

Ved yderligere s pørgs mål kontakt Skole og
Forældres s kolebes tyrels es rådgivning på
pos t@s kole-foraeldre.dk eller telefon 33 26 17 21
(Hverdage kl. 9 - 14).

Undervis nings minis teriet har på deres
hjemmes ide bes varet en række s pørgs mål, s om
kan blive relevante for mange forældre om deres
barns s kolegang, s åfremt konflikten træder i kraft.
Se mere her.
Skolebes tyrels es møder er ikke konfliktramt, men
muligvis vil ikke alle s kolens parter kunne deltage
i eventuelle møder.
Skolebes tyrels es valget i løbet af foråret vil heller
ikke nødvendigvis blive påvirket, s åfremt den
vars lede s trejke/lockout bliver en realitet. Skole
og Forældre opfordrer i den forbindels e
s kolebes tyrels en til at drøfte blandt andet
nedens tående s pørgs mål og finde lokale
løs ninger:
Hvilke retnings linjer har forvaltningen udmeldt?
Kan ops tillings mødet gennemføres ?
Kan en afs temning gennemføres ?
Kan/s kal valget uds kydes og til hvornår?
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