
 

Den varslede strejke 
 

 

 

7. marts 2018 

 

 

Den 2. marts 2018 modtog Rødkilde Gymnasium sammen med 19 andre gymnasier fra 

moderniseringsstyrelsen en kopi af mail fra Akademikerne, som varsler strejke og blokade 

fra døgnets begyndelse den 4. april 2018 med henblik på fornyelse af blandt andet 

”Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv”.  

 

Hvis strejken bliver en realitet, vil den, afhængig af strejkens længde, og den nu varslede 

lockout, blive særdeles mærkbar, idet al undervisning på blandt andet Rødkilde Gymna-

sium forventes aflyst. Det betyder også, at eventuelle studierejser, eksaminer og prøver 

ikke kan gennemføres, og at elevernes præstationer ikke kan evalueres.  

 

Skolen har ingen muligheder for at foretage sig noget, der på nogen måder kan imødegå 

denne voldsomme udfordring. Heller ikke sikre, at studierejserne i 2.a, 2.b, 2.c og 2.m kan 

gennemføres med andre end skolens lærere. Der findes heller ingen forsikring, som kan 

holde eleverne skadesløse. Indbetalte kroner til studierejsen vil i tilfælde af strejke være 

tabt. Vi må blot afvente begivenhedernes udvikling.  

 

Man kan kun gisne om, hvorvidt strejken træder i kraft den pågældende dag, idet der er 

mulighed for at den udskydes 2 gange 14 dage, og at den derfor først vil begynde primo 

maj. Det er op til mæglingsinstitutionen at beslutte dette. I øvrigt i henhold til ”Hoved-

aftalen”, som styrer forhandlingernes forløb. Indtil videre regner jeg med strejke fra den 4. 

april med mindre, der selvfølgelig opnås enighed.  

 

Det er en ubehagelig situation, som skolen er på vej ud i, og jeg kan kun håbe på, at 

forhandlingspartnerne inden denne måneds udgang kan komme til enighed.  

 

Selv om jeg ikke ved ret meget andet end ovenstående, er man velkommen til at henvende 

sig, hvis man har spørgsmål til konfliktens konsekvens.  

 

Jeg opfordrer eleverne til at vise denne meddelelse hjemme eller henvise til skolens 

hjemmeside, hvor forældrene kan læse meddelelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Erik Duschek-Hansen 

Rektor 


