Langeland den 15. april 2018

Information om mulig strejke og lockout i Langeland Kommune
Kære forældre
Som I sikkert ved, har man endnu ikke fundet en fælles løsning i overenskomstforhandlinger,
trods at forligsmanden foreløbig har udsat strejken og lockouten i 14 dage. Den varslede konflikt
kan tidligst træde i kraft den 22. april, og vil omfatte pædagogmedhjælpere organiseret under
FOA, mens den varslede lockout tidligst kan træde i kraft den 28. april, og vil omfatte størstedelen af skole- og dagtilbudsområdet.
I forbindelse med en evt. strejke, må der forventes nedsat serviceniveau i dagtilbuddene, da der
vil være færre hænder til at løse opgaven. Det betyder at I fra jeres dagtilbud vil få et brev, hvor
det vil fremgå hvornår der er åbent og hvilke børn der kan tilbydes pasning.
Ved en evt. lockout vil de flest medarbejdere i Langeland Kommunes børne- og ungeområde
være fraværende, hvilket vil få stor betydning for den service, kommunen kan levere til borgerne. Undervisning i skoler, pasning i dagtilbud og andet vil for de flestes vedkommende være
aflyst i forbindelse med en lockout.
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
Hvis du som borger har spørgsmål til konfliktens påvirkning af et enkelt område, fx en børnehave eller en skole, beder vi dig om at kontakte den pågældende institutionsleder/skoleleder.
Der vil løbende blive orienteret om konfliktens betydning for borgerne i Langeland Kommunes
på kommunens hjemmeside og Facebook-side.
Skrøbelev skole og specialklasserne på Ørstedskolen vil ikke være omfattet af konflikten.
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