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Lockout vil give store pasningsproblemer, når skolerne lukker i Slagelse kommune 

Hvis overenskomstforhandlingerne fører til en lockout 2. april, er det kun de 

tjenestemandsansatte lærere, der må gå på arbejde. På mange af kommunens skoler vil det 

betyde, at elever ikke kan opholde sig på skolen. 

 

Lockouten vil omfatte alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen, 

ungdomsskolen og sprogcentre, i alt ca. 44.000 personer på landsplan. I Slagelse kommune er der 

kun ansat 102 lærere som tjenestemænd. Det kan derfor blive svært at for Slagelse kommune at 

tilbyde undervisning til eleverne. Der vil simpelthen ikke være tjenestemænd ansatte lærere nok til 

at opretholde noget der bare minder om normal skolegang. 

 

Som det fremgår stiller det kommunens skoler i vidt forskellige situationer. Tjenestemændene skal 

udføre deres almindelige arbejde og kan ikke pålægges konfliktramt arbejde. Hvis skolen holder 

åbent, skal den imidlertid leve op til sin tilsynsforpligtelse overfor eleverne, og det er op til den 

enkelte skole at vurdere, om der er tilstrækkeligt mange ansatte til at holde det nødvendige opsyn 

med børnene. 

  

”Det er rigtig ærgerligt, at KL nu tager eleverne og deres forældre, som gidsler i den her konflikt. 

Danmarks Lærerforening er i forhandlingerne kommet med en række forslag for at undgå konflikt, 

fx at alle lærere underviser 25 timer om ugen, og vi har tilbudt at tage samme arbejdstidsaftale som 

skolepædagogerne. Desværre har KL afvist alle forslagene og har i stedet sendt lærerne hjem fra 

skole”, lyder det fra Per Toft Haugaard, kredsformand 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger, tlf, 58528288/26248882 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Toft Haugaard 
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                                             OK-ansatte         Tj.mænd        ialt 

 

Slagelse 502 104 606 

Agersø Skole 2 
 

2 

Antvorskov Skolen 61 6 67 

10 Kl. Centret 28 3 31 

Baggesensskolen 36 4 40 

Boeslunde Skole 3 
 

3 

Broskolen 34 9 43 

Dalmose Centralskole 14 4 18 

Eggeslevmagle skole 42 7 49 

Flakkebjerg Skole 10 1 11 

Hashøjskolen 12 
 

12 

Hvilebjergskolen 11 5 16 

Kirkeskovsskolen 8 3 11 

Marievangsskolen 53 16 69 

Nymarkskolen 36 14 50 

Omø Skole 1 
 

1 

Skovsøgård 
 

1 1 

Skælskør Skole 25 3 28 

Stillinge Skole 34 4 38 

Søndermarksskolen 42 9 51 

Tårnborg skole 19 7 26 

Vemmelev skole 31 8 39 

 

 

 

 

 


