Ringe d. 2. marts
Kære medlemmer
Så blev det alvor for os som forening og for en del af lederne på nogle af vores
skoler. I formiddags er LC’s strejkevarsel blevet afleveret hos modparten. Her
har vi tilkendegivet hvilke skolers ledere, som er udpeget til strejke. Frie Skolers
Ledere skulle udtage en bestemt mindre procentdel sammen med FSL på de frie
skolers område og det har vi gjort. Det betyder, at nogle af vores medlemmer
kommer i strejke i april måned, hvis ikke forligsinstitutionen har held med at få
landet et forslag i løbet af de kommende uger.
Muligheden for, at der på strejkevarslet svares igen med en lockout af os alle
eksisterer også.

Vi har efter grundige overvejelser valgt at:
- friholde øverste leder på skolerne, da han/hun fortsat er økonomisk ansvarlig
og har andre – ikke strejkeramte – medarbejdere, som han/hun er ansvarlig for
- sende strejkevarsel til de samme skoler som FSL, således at strejken bliver mest
markant. Endvidere er det svært at forestille sig, at vi havde valgt skoler, hvor
lærerne fortsat er på arbejde, når ledelsen er decimeret.
- at udbetale et konfliktbeløb til de strejkeramte ledere
Hvordan er vi i Frie Skolers Ledere havnet i den situation, at vi har udpeget
medlemmer til at strejke?
Allerede ved løsrivelsen fra FSL for år tilbage pegede vi på, at vi fortsat ville være
en del af LC-systemet gennem LC-Lederforum. Dette forpligter os, når vi er en del
af et forhandlingsfællesskab, - derfor bliver vi også en del af en strejke, når
forhandlingerne bryder sammen på vores område.
De 3 ting, der ikke kunne findes enighed om ved forhandlingerne var :




Løn
Lærernes arbejdstid, en overenskomst i stedet for en lov
En betalt middagspause

Den betalte middagspause fylder ikke på vores område, - det gør de to øvrige
faktisk.
Vores medlemmer har på alle møder og ved alle undersøgelser peget på, at løn
betyder meget for dem og vi skulle arbejde for lønforbedringer. Derfor bakker vi
selvfølgelig om en strejke, der vil forhindre en reallønsnedgang.
Lov 409 har vi i Frie Skolers Ledere altid været imod, - vi synes at lærere på
samme vis som andre skal arbejd under en overenskomst (vi er som ledere
sikkert ikke enige med lærerne om hvordan arbejdstiden skal være), - så derfor
er det også et punkt i uenigheden, som vi bakker op om skal udløse en strejke.

Vores lederkonsulent Bjarne Y. Jørgensen, vil på mandag kontakte alle de
involverede ledere og til øvrige har vi vedhæftet LC’s konfliktvejledning.

Samtidig er det vigtigt for os at tilkendegive, at Frie Skolers Ledere håber, at
hverken strejken eller en lockout bliver til virkelighed på skolerne. Vi har prøvet
det før og det er ikke godt for hverken ansatte, elever eller forældre. Så lad os
håbe at forligskvinden, Mette Christensen, kan bidrage til et resultat og få fjernet
de mørke skyer.
Nedenfor kan du se hvilke skoler der er udpeget til konflikt.

Venlig hilsen
Rud Nielsen
Formand

Disse 58 skoler er udtaget til strejke
Ballerup Ny Skole

Langtved Friskole

BGI akademiet

Levring Efterskole

Bogø Kostskole

Lyngbjerggaardskolen

Bregninge-Bjergsted Friskole

Lystruphave Efterskole

Broby Friskole

Mentiqa Nordjylland

Broby Sportsefterskole

Nyborg Friskole

Brøderup Efterskole

Osted Fri- og Efterskole

Busses Skole

Osted Fri- og Efterskole

Børneskolen Bifrost

Roskilde Lille Skole

Deutsche Schule Hadersleben

Rygaards Skole

Feldborg Frie Børneunivers

Sankt Pauls Skole

Filipskolen Aalborg

Sdr. Feldings Efterskole

Flemming Efterskole

Silkeborg Efterskole

Friskolen af 2008

Skanderborg Realskole

Friskolen Asgaard

Skolerne i Oure Sport & Performing Arts

Friskolen i Lemming

Skørbæk-Ejdrup Friskole

Gjerndrup Friskole

St. Andst Efterskole

Gram Efterskole

Studsgaard Friskole

Gødvad Efterskole

Svenstrup Efterskole

Haderslev Realskole

Svindinge Friskole

Hareskovens Lilleskole

Sæby-Hallenslev Friskole

Højbo Friskole

Th. Langs Skole

Høng Efterskole

Taastrup Realskole

Høng Privatskole

Vejen Friskole

Idrætsefterskolen Grønsund

Vestegnens Privatskole

Kalundborg Friskole

Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole

Klostermarksskolen

Vokslev Friskole

Kongeådalens Efterskole

Vor Frue Skole

Ladelund Efterskole

Aalborg Friskole

