
 

Nyt fra formanden marts 2018 

OK-18 
Forhandlinger om en ny overenskomst er inde i en afgørende fase, nu hvor der er varslet både strejke og lockout. 

Skive Kommunes Skolevæsen bliver først omfattet af konflikten, når lockouten træder i kraft den 10. april. Alle 

skoler, bortset fra Krabbeshus, bliver berørt, men sandsynligvis vil ansatte der varetager undervisning i specialklasser 

ikke være omfattet af lockouten. 

Der forhandles intensivt i forligsinstitutionen og der er stadig håb om et forlig, som vi kan stemme hjem. Der gættes 

også på at en udsættelse af konflikten på 14 dage, men det afhænger af, om forligsmanden skønner, at et forlig et 

muligt. I det hele taget er der mange usikre elementer, og jeg vil opfordre til at vi alle afventer, hvad der sker de 

nærmeste uger. 

Vi vil løbende orientere om situationen via TR, medlemsorienteringer og på hjemmesiden. 

Generalforsamling 
Tak for det store fremmøde på vores generalforsamling den 1. marts. Der var en god stemning og kredsstyrelsen fik 

en klar opfattelse af, at alle de 170 fremmødte bakkede op om den linje, der er lagt af kredsstyrelsen. På 

spørgsmålet om, hvorvidt man er klar til en ny konflikt og lockout, så var svaret, at selv om arrene fra 2013 stadig 

påvirkede, så var alle klar til den nødvendige kamp. 

Næste års generalforsamling er fastlagt til den 7. marts 2019 

Forflyttelser 
Skive Kommunes Skolevæsen skal i lighed med tidligere år forflytte lærere ufrivilligt. I år drejer det sig om fem lærere 

fra to skoler, der pr. 1. august får en ny arbejdsplads. Der er stor tiltro til, at der bliver fundet løsninger for alle fem, 

men det ændrer ikke ved, at det er en svær situation for de berørte lærere. 

Ny lokal arbejdstidsaftale 
Samtidig med de centrale forhandlinger er der drøftelser om den lokale arbejdstid. Det ser ud til, at vi fortsætter 

med en fælles forståelse, der præciserer, hvordan arbejdstiden skal udmøntes på vore skoler.  Vi håber, at det lykkes 

at få forbedret den fælles forståelse, der gælder i indeværende skoleår, til gavn for arbejdsmiljøet. 

 

 

Husk at nyde påskeferien 

Så tager vi udfordringerne derefter 

 


