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Som du sikkert har hørt i dagspressen, er forhandlingerne om fornyelse af
overenskomster og aftaler på KL’s område brudt sammen. Der er både
varslet strejke og lockout. Det betyder, at størstedelen af de ansatte ved
dagtilbud og på undervisningsområdet bliver omfattet af lockoutvarslerne
fra 10. april 2018, hvis ikke det lykkes at lande et forlig inden da.
I Opvækst og Læring er vi fortsat i fuld gang med at danne os et overblik
over, hvad det konkret kommer til at betyde for vores forskellige børn og
ungetilbud i Faaborg-Midtfyn. Du og øvrige forældre vil løbende blive
informeret, så vi kan hjælpe jer bedst muligt igennem en eventuel konflikt i
foråret 2018.
Plan for OK18
KL og de faglige organisationer forhandler nu videre under ledelse af
forligsmanden. Men hvis parterne ikke lander et forlig inden 4. april, vil
mindst 50.000 kommunalt ansatte på landsplan strejke. Ingen skoler eller
dagtilbud i Faaborg-Midtfyn er dog varslet strejke.
Konflikten rammer derfor først skoler, dagtilbud samt øvrige børn og
ungetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune i tilfælde af en lockout 10. april.
Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune vil kunne informere jer
senest 4 dage før en eventuel konflikt træder i kraft.
Det er personalegrupper, som er overenskomstansat og organiseret i en af
de forhandlingsberettigede organisationer, der kan blive omfattet af en
konflikt. Det betyder, at tjenestemænd og ansatte, som enten ikke er
organiseret i en fagforening eller i en forhandlingsberettiget fagforening, vil
udføre sine vanlige arbejdsopgaver under en konflikt. Ledere vil normalt
heller ikke være omfattet af konflikten.
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 og forstår, at kommunen ikke har
mulighed for at etablere alternativ pasning eller undervisning.
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Hvad betyder det konkret?
Dagplejen:
Under en eventuel konflikt gælder følgende i dagplejen i Faaborg-Midtfyn:
 Dit barn vil ikke blive passet, hvis dagplejeren er medlem af en
forhandlingsberettiget fagforening, typisk FOA.
 Dit barn vil blive passet, hvis dagplejeren ikke er medlem af
fagforening eller forhandlingsberettiget fagforening.
Vuggestue og børnehave:
Alle institutioner i Faaborg-Midtfyn er varslet lockout. I tilfælde af en
eventuel konflikt gælder derfor følgende:
 I udgangspunktet vil dit barns institution være lukket. Der kan være
undtagelser. Det afhænger af, hvordan personalet i den enkelte
institution er organiseret. Hvis en del af personalet ikke er omfattet
af lockout, vil institutionen kunne holde delvist åben, men du skal
forvente, at der er plads til færre børn end normalt.
Så snart, der er klarhed om den enkelte institutions situation ved en
eventuel konflikt, vil du og øvrige forældre få besked.
Skole, herunder heldagstilbud:
Alle skoler i Faaborg-Midtfyn er lockoutet fra 10. april i tilfælde af konflikt.
Heldagstilbud går dog fri. Heldagstilbuddet i Vantinge vil derfor fortsat være
åbent under en eventuel konflikt.
Det afklares med KL om specialklassetilbud på Carl Nielsen Skolen,
Tingagerskolen, Brobyskolerne og Øhavsskolen samt Ungdomsskolens
tilbud på Søager også vil være omfattet af en eventuel lockout. Vi er i
Opvækst og Læring i dialog med KL om dette spørgsmål og giver dig
besked, så snart det er muligt.
Under en eventuel lockout på skoleområdet i Faaborg-Midtfyn gælder
følgende:
Undervisning:
 Al undervisning, som varetages af lærere og pædagoger, der er
omfattede af konflikten, vil blive aflyst. Tjenestemænd og
pædagogstuderende vil ikke være omfattede. Det betyder, at deres
undervisning gennemføres som normalt.
 Eleverne vil være omfattet af skolens tilsynspligt – også i de
undervisningstimer, der ikke kan gennemføres pga. en konflikt.
Skolelederen vurderer, om tilsynet kan gennemføres i nødvendigt
og tilstrækkeligt omfang. Hvis tilsynet ikke kan gennemføres
forsvarligt, må skolelederen vurdere, om eleverne kan blive på
skolen.
Så snart, der er et overblik over situationen på hver enkelt skole ved en
eventuel konflikt, vil du og øvrige forældre få besked.
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Tandplejen:
I tilfælde af lockout vil Tandplejen ligeledes være omfattet. Det betyder, at
en række aftalte tider må forventes at blive aflyst i den periode, hvor
lockouten står på. Der kommer direkte besked i forhold til tider som måtte
blive aflyst. Ved akutte situationer kan der ved henvendelse til Tandplejen,
og på baggrund af tandplejens vurdering, anvises behandling.
Det videre forløb
Spørgsmålet om, hvorvidt du som forælder kan sende dine børn i dagpleje,
vuggestue, børnehave, skole eller ej, vil naturligvis være vigtigt for både dig
og øvrige forældre.
I samarbejde med alle vores børn og ungetilbud er vi i Opvækst og Læring
lige nu ved at kortlægge, hvordan situationen under en eventuel konflikt vil
være i forhold til det konkrete tilbud.
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