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Til forældre i Vejen Kommunes Skole og
Dagtilbud

Kontaktperson:
Morten Oldrup

E-mail:

moro@vejen.dk

Kære forældre
Der er varslet strejke og efterfølgende lockout for blandt andet skole- og
dagtilbudsområdet i Vejen Kommune.
Assersbølgård er ikke omfattet.
Men - der er lang vej endnu, og fortsat gode muligheder for, at der bliver fundet
løsninger der udskyder eller afværger konflikten.
Du og øvrige forældre vil blive løbende informeret i tilfælde af, at vi havner i en
konflikt for herigennem at kunne hjælpe og orientere bedst muligt om udviklingen
Nogle vigtige datoer:
4. april 2018:
De faglige organisationer har sendt strejkevarsel, så der lagt op til, at personalet på
flere skoler og børnecentre i kommunen strejker fra 4. april 2018. Derudover er
pædagogiske assistenter og medhjælpere i flere dagtilbud udtrukket til strejke.
10. april 2018
Hvis der ikke er fundet en løsning inden 10. april, bliver personalet på skoler og
børnecentre samt i dagtilbud som børnehave, vuggestuer og dagplejen efterfølgende
lockoutet fra 10. april 2018.
Forligsinstitutionen
Pt. er forhandlingerne placeret i Forligsinstitutionen og dette kan have betydning for en
eventuel konflikt, da forligsmanden kan udsætte en arbejdsstandsning med op til 2 x 2
uger + 4 dage
Yderligere informationer
Vejen Kommune vil naturligvis løbende holde jer orienteret, og kan informere jer med
fire dages varsel inden en eventuel konflikt træder i kraft.
Skoler, børnecentre, vuggestuer og børnehaver vil kun i meget begrænset
omfang være bemandet under eventuel konflikt. Der kan være lokale forskelle, da
konfliktvarslet udelukkende gælder for organiserede medarbejdere inden for en
organisations forhandlings- og aftaleområde. Tjenestemænd er ikke omfattet af
konfliktvarsler.
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Dagplejen lukker. Der kan dog være enkelte dagplejere, der ikke er omfattet af
konfliktvarslet og som derfor holder åbent. Disse dagplejere vil udelukkende kunne
passe de børn, der til daglig passes af pågældende dagplejer.
En konflikt skal respekteres af begge parter. Det vil sige, at man ikke må indkalde
andre til at varetage arbejdet på det konfliktramte område, da dette ville underminere
den lovlige arbejdskonflikt. Det er vigtigt, at man som forældre kender disse
betingelser, så der ikke er forventning om, at der fra kommunen bliver etableret
alternativ pasning eller undervisning.
Vi vil løbende sørge for at informere jer om udviklingen.
Vedrørende spørgsmål holder vi jer orienteret via de sædvanlige kanaler
(Forældreintra, e-boks, mails osv.) og der vil kunne findes information om konflikten
på Vejen Kommunes hjemmeside.
Den detaljerede information for det lokale dagtilbud eller skole, sørger den lokale leder
for, når og hvis der udbryder konflikt.
Med Venlig hilsen
Morten Oldrup
Direktør
Vejen Kommune.
moro@vejen.dk
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