NYHEDSBREV
Uge 11

Stausø d. 16. marts 2018

Velkommen til ny medarbejder
Vi byder velkommen til Thomas Fischer, som vil hjælpe os med rengøringen i den kommende tid, hvor Anne
Christine er sygemeldt. Hun er nu sygemeldt på fuld tid.

Fagfordybelse mandag – onsdag i uge 12
Beg.-4. klasse: mandag, tirsdag og onsdag i næste uge har vi fagfordybelse. Denne gang er det matematik
og bevægelse, der er omdrejningspunkterne. Vi skal arbejde med: geometri, bevægelse, mønstre og tal.
Onsdag skal vi være udendørs - så husk varmt tøj! Til alle dagene skal I medbringe: madpakke og penalhus.
3.-4. skal til svømning på tirsdag.
5.-6. klasse har fagfordybelsesdage i matematik og innovation. Temaet denne gang er "Design et nyt
hjemkundskabslokale". Her får eleverne frie tøjler til at designe, tegne og bygge, og for helt bogstaveligt at
tænke ud af boksen.
7.-8. klasse skal i denne fagfordybelse have om indisk kultur. Vi skal blandt andet igennem hinduisme,
mandalaer og Gandhi.

”Påskearbejde” for 5.-8. klasse – Der mangler folk – tilmeld jer nu!
Traditionen tro udlejer vi i påskeferien vores hal til generalforsamlinger for to grundejerforeninger.
Her byder vi som ældstegruppe ind med at sætte borde op, lave kaffe, servere og rydde væk. Det betaler
foreningerne godt for. Pengene går til klassernes klassekasser/lejrskoler og opsparing til udlandstur.
Vi har stadig brug for folk – forældre, gerne med børn - på følgende datoer og tidspunkter:
Lørdag d. 24.03. Kl. 12.00-15.00: Vi skal bruge folk til kaffebrygning, tage imod og skære kage.
Lørdag d. 24.03. Kl. 14.30-17.30: Gøre klar til servering og servere. Oprydning og klargøring til næste
arrangement.
Mandag d. 02.04. kl. 16.00. Rydde borde og stole væk.
Vi skal bede jer skrive i tråden på Yammer i ”Hele netværket”. Skriv hvornår du/I kan hjælpe. Skriv senest
søndag d. 18. marts.
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Træf
Lørdag d. 17.3. 2018. kl. 08.30 - 12.00
Susan B og Mikkel A Pedersen, Tina Christensen og Rune Andersen, Mandy og Christian Rosche, Marianne
og Bent Henneberg, Anja og Peder Jochumsen, Gitte og Thomas Høj, Mattie og Jan Haarsma, Majken
Hansen Køppen, Ditte og Anton Christensen, Rebecca og Torben Jakobsen, Salli Henriksen og Mads Hansen,
Pia og Dennis Lidegaard, Eva og Søren Lyngesen, Britta Merete Nielsen og Thomas Mortensen, Vicky
Nielsen og Martin Holberg, Bualai og Kim Thomsen.
Vi mødes i kælderen på skolen kl. 8.30.
Opgaverne er bl.a. at lave formiddagskaffe, ekstra rengøring og skifte dug på vold i børnehave.
Hvis I er blevet forhindret i at deltage, så skal I selv bytte med en anden familie.
Nye forældre og evt. børn er velkomne til at deltage denne gang eller d. 26.06. eller d. 30.06.
Kom med godt humør ☺

Om strejke- og konfliktvarslet
I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger på det statslige område er der som
bekendt, afgivet konfliktvarsler i form af et begrænset strejkevarsel fra de faglige organisationers side og et
omfattende lockoutvarsel fra statens side.
En strejke vil kunne iværksættes fra 4. april, og vil i givet fald ramme 24 skoler i Dansk Friskoleforening. En
lockout vil kunne træde i kraft 10. april og vil ramme alle frie grundskoler. Dog er et mindre antal skoler
undtaget fra konflikten – heraf 6 af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Såvel strejke som lockout vil
kunne udsættes af forligsmanden i op til 2 gange 2 uger.
Med andre ord er det uvist om det kommer til konflikt, og hvornår det i givet fald sker.
Vores skole er ikke udpeget til strejke, men vores skole er omfattet af den varslede lockout.
Indtil en konflikt eventuelt er etableret vil skolen fortsætte sine aktiviteter som sædvanligt. Men vi er
naturligvis i gang med at forberede os på at en konflikt kan blive en realitet.
Konflikten handler om løn- og ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere, som aftales
mellem Staten/Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation. Skolen har ikke indflydelse på
disse aftaler – og derfor håber vi, at mulig vrede og frustrationer ikke vil blive rettet mod skolen og dens
medarbejdere.
Pædagoger, pedeller, rengøringsmedarbejdere og kontorpersonale er ikke omfattet. Endvidere er
skolelederen undtaget fra konflikten.
En konflikt vil betyde at driften af skolen begrænses til de mest nødvendige opgaver, og til de opgaver, der
kan løses med de ikke-konflikramte medarbejdere.
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Konfliktramt arbejde kan ikke udføres mens lockout/strejke pågår. Skolen skal medvirke i konflikten efter
de retningslinjer staten (Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen) fastsætter – det er nemlig
en forudsætning for at modtage statstilskud, at man følger de bestemmelser staten meddeler.
En konflikt vil på det generelle plan blandt andet betyde at:
•
Skolen ikke må lade andre personer udføre de lockoutede/strejkendes læreres arbejde. Det
gælder både undervisning, tilsyn og opsyn med eleverne.
Det betyder, at der ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer,
som er omfattet af lockouten/strejken. Det vil derfor ikke være muligt at ændre på skoleskemaet, så andre
personer overtager undervisningen i klassen.
•
Skolen skal sikre et fornødent tilsyn med de elever, der er på skolen. Elever kan godt møde
på skolen selvom deres undervisning er helt eller delvist aflyst. Det er skolelederen, der vurderer om der
kan føres et forsvarligt tilsyn ved hjælp af de medarbejdere, der er tilbage på skolen. Hvis ikke tilsynet kan
gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere, hvor mange elever, der kan møde i skolen, og hvor
mange elever, der må sendes hjem som følge af lockouten, eller om skolen evt. må lukke helt.
•
Elever, der er tilmeldt skolefritidsordningen (SFO), kan benytte denne i åbningstiden.
SFO´ens åbningstid kan ikke udvides/omlægges til fx at omfatte den tid, hvor der normalt er skemalagt
undervisning.
Som nævnt er vi i gang med at udarbejde en beredskabsplan for vores skole. Det ser ud til, at de fleste
lærere er omfattet af konflikten. Det vil vi have helt klarhed over i næste uge. Så vil I få yderligere
informationer. Allerede nu ser det dog ud til, at vi ikke vil kunne gennemføre den almindelige undervisning.
SFO vil være åbent som sædvanligt.
Børnehaven er åben som sædvanligt.
En konflikt vil være en belastning. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at komme igennem en
eventuel konflikt på en så smertefri måde som muligt for alle, således at vi står bedst muligt til at tage fat
igen når konflikten er overstået.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Børnehave
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Kalender
17. marts

Træf 8.30 – 12.00

19. – 21. marts

Fagfordybelse

24. marts – 2. april

Påskeferie

3.-4. april

Skolehjemsamtaler i 3. - 4. klasser

9. - 13. april

Brobygnings-/ introkurser for 8. klasse

16. april

Skolehjemsamtaler i begynderklassen

16.-17. april

Skolehjemsamtaler i 1. - 2. klasser

17. april

Generalforsamling

18. april

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

19. - 20. april

Fagfordybelse

20. april

Elevrådsfest

23. april

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

27. - 29. april

St. Bededagsferie

1. maj

Skolehjemsamtaler i 5. - 8. klasser

2. - 4. maj

Skriftlige prøver 7. - 8. kl.

10. - 13. maj

Kr. Himmelfartsferie

14. - 16. maj

Fagfordybelse 5. - 8. kl.

19. - 21. maj

Pinseferie

25. maj

Blåbjerg Børnemusikfestival
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