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Orientering vedr. evt, kommende konflikt

Kære Forældre og Diple

Overenskomstforhandlingerne (OK1 8) er i dag blevet udskudt yderligere 14 dage.

Der forhandles stadig i forligsinstitutionen i håb om at opnå en ny aftale om overenskomst, og med
denne anden og sidste udskydelse, er en eventuel strejke sat til at begynde d. 8. maj med
efterfølgende lockout d. 12. maj. Det kan dog ske, at forhandlingerne standses inden de 14 dage er
gået, og konflikten vil da kunne påbegyndes med fem dages varsel fra forhandlingsstop.

Herlufsholm er udtaget til strejke

Skolen er som bekendt udvalgt fra arbejdstagers side til at skulle strejke, og dette vedrører stort set
alt lærerpersonale i både grundskole, gymnasium og IB.

Skolen kan ikke undlade at være en del af konflikten. Det er en forudsætning for at modtage tilskud
fra staten, at man følger de bestemmelser, som staten meddeler. Staten betaler en del af
omkostningerne ved at drive skolen; derfor er det ifølge lovgivningen fastsat, at underviseres løn og
ansættelsesvilkår forhandles mellem Finansministeriet og de faglige organisationer.

Lærere knyttet til skolen skal således nedlægge arbejdet ved en strejke/lockout, og andre må ikke
påtage sig dette arbejde. Det arbejde, som en konfliktramt underviser var planlagt til at udføre,
betragtes som konfliktramt arbejde. Der kan derfor ikke gives undervisning i de lektioner, der
normalt ville blive varetaget af en underviser, som er omfattet af konflikten. Medarbejdere, der ikke
er omfattet af konflikten, udfører deres sædvanlige arbejde. Staten forventer dog, at skolen under en
eventuel konflikt tilstræber, at driften begrænses til de mest nødvendige opgaver.

Derfor denne orientering om, hvilke konsekvenser en strejke/lockout vil have for eleverne på
Herlufsholm Skole, samt hvilke forholdsregler man som forældre skal tage.

Undervisning og tilsyn

I tilfælde af strejke vil al undervisning på skolen blive suspenderet, ligesom alle øvrige i skolens
regi planlagte aktiviteter, så som fritidsaktiviteter, forældremøder, baller med mere, ikke vil blive
afviklet. Eleverne vil som følge heraf, blive bedt om ikke at møde op på skolen, da hverken
pædagogiske aktiviteter vil blive affioldt, eller et tilsyn vil være på plads.

Skolen vil, når en evt, konflikt er afsluttet, tage stilling til, i hvilket omfang og i hvilken form nogle
af de aflyste aktiviteter kan afvikles efterfølgende.
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Kostelever og elevgårde

Bemandingen af sovesalene vil også blive påvirket af en eventuel konflikt, idet skolen ikke vil
kunne stille med det sædvanlige tilsyn på elevgårdene. Vi opfordrer derfor alle kostelever til at
træffe foranstaltninger, således at det ikke bliver nødvendigt at bo på skolen under en eventuel
konflikt.

Der vil dog blive opretholdt et nødberedskab på skolen med et forsvarligt tilsyn, således at ingen
elever lades i stikken, men kan bo og spise på skolen under betryggende forhold. Kostelever, der
under en konflikt ankommer til skolen, bedes forinden melde deres ankomst via mail til
Rektorkontoret.

I forvejen planlagte aktiviteter væk fra skolen, herunder udvekslinger og konferencer

Forældre til elever, der er planlagt til at deltage i internationale konferencer og ture i en
konfliktperiode vil blive kontaktet særskilt herom, idet muligheden for at gennemføre disse
aktiviteter afhænger af, hvilke medarbejdere aktiviteten er planlagt med.

Fremadrettet

Der forhandles fortsat. Det er derfor fortsat ikke muligt på nuværende tidspunkt at give information
om, hvorvidt der bliver tale om en konflikt og i givet fald fra hvornår. Vi opfordrer til at følge med i
dagspressen, ligesom vi fortsat vil orientere om situationens udvikling på Forældreintra.

Jeg er klar over, at mange forældre har behov for viden omkring skolens situation, herunder for at
kunne tage foranstaltninger vedrørende deres børns rejse til skolen eller evt, ophold hos familie og
venner i tilfælde af en konflikt, og derfor vil vi bestræbe os på at kommunikere så hurtigt og
præcist, som det er os muligt.

Skolen og Rektorkontoret er åben for telefonisk henvendelse som vanligt i hele perioden, også
under en eventuel strejke og lockout.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at komme igennem en eventuel konflikt på så smertefri en måde
som muligt for alle parter.

Med venlig hilsen

Flemming Zachariasen
Rektor
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