
 

Kære medlem, 
 
Dette brev har særlig betydning for dig, der er overenskomstansat. Lærernes centralorganisation (LC) 
har, ligesom en række andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet, afsendt konfliktvarsel over for 
en lang række af kommunernes arbejdspladser. Konfliktvarslet betyder, at der er varslet strejke med 
begyndelse 4. april 2018. 
 
At varsle strejke ligger i forlængelse af, at forhandlingerne ikke har resulteret i indgåelse af ny aftale 
om løn og arbejdsvilkår. Det kan ikke udelukkes, at KL på vegne af kommunerne – vil varsle lockout 
over for store dele af de overenskomstansatte i kommunerne inden for kort tid. 
 
Strejken er varslet til at træde i kraft ved arbejdstidens begyndelse onsdag den 4. april 2018.  
 
Forligsmand Mette Christensen har indkaldt parterne til møder og hun har mulighed for at udsætte 
tidspunktet for, hvornår en konflikt træder i kraft med op til 2 gange 14 dage. Det er derfor ikke givet, 
at en konflikt træder i kraft 4. april. 
 
Hvem er udtaget til konflikt? 
Du vi modtage direkte besked fra din lokalformand hvis du og din arbejdsplads er udtaget til konflikt -
på skolelederforeningen.org vil man kunne se hvilke arbejdspladser, der er udtaget til konflikt af LC. 
Det kan ikke udelukkes, at du bliver berørt af konflikten, selvom LC ikke har udtaget din arbejdsplads til 
konflikt, da andre organisationer kan have udtaget andre faggrupper til konflikt på din arbejdsplads. 
 
Du vil snarest modtage mere information fra din lokale leder TR om, hvordan du skal forholde dig. På 
skolelederforeningen.org kan du finde en række oplysninger om OK18, herunder svar på typiske 
spørgsmål vedr. en konflikt. 
 
Der arbejdes fortsat på en løsning! 
Skolelederforeningen og de øvrige organisationer har ikke haft et ønske om, at det skulle komme til en 
konflikt, og vi gør fortsat alt for, at der findes en tilfredsstillende forhandlingsløsning – nu med 
forligsmandens mellemkomst. 
 
Hvis konflikten bliver en realitet, opfordres alle til at bakke op om de ledere og medarbejdere, der er 
ramt af strejke. Sammenholdet på tværs af faggrupperne og organisationerne er afgørende for 
strejkens effekt. Det er nu, der er behov for at vise styrken af fællesskabet i fagbevægelsen.  
 
Vi skal vise samlet styrke for at sikre en løsning for alle. 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Hjortdal 
Formand Skolelederforeningen 
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