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Det er selvfølgelig den der lockout, vi tænker over lige nu. 

Hvad vil det betyde for os. Med os mener jeg børn, ansatte og forældre. 



 

Vi er ikke en af de 24 friskoler, der strejker d. 4. april, men skolen er lockoutet fra 

tirsdag d. 10. april. I går var Lone og jeg på kursus i Dansk Friskoles regi, og den 

juridiske konsulent fortalte os, at børnehaven, vuggestuen og SFO ikke er berørt af 

lockouten. 

Det betyder, at de tre afdelinger holder åbent som sædvanligt. SFO har 

morgenåbent, men lukker, som den altid gør kl. 8.10.  Så åbner den igen på samme 

tidspunkt, som sædvanligt. De tider får I, hvis konflikten bryder ud. SFOen har altså 

kun åbent på de tidspunkter som på almindelige dage. Man kan altså ikke regne 

med, at SFO har åbent hele dagen, som fx er tilfældet i ferierne. Juristen fra 

Friskoleforeningen var onsdag til møde i Undervisningsministeriet, og ifølge 

Undervisningsministeriet, regnede de med at konflikten vil vare ca. 14 dage. 

Det virker ret lang tid på mig, når man tænker på, at vitale dele af 

Danmark bliver berørt. Overlade Friskole fx. Men nu må vi se. 

Forhåbentlig finder parterne ud af at indgå et forlig, så vi undgår den 

konflikt.   

 

Jeg har i forbindelse med konflikten hyret nogle robotter, til at undervise børnene. 

De er ret effektive; de kan både synge og spille. Nu skal de lige programmeres til at 



være gårdvagter, så kører det. (håber ikke konflikten omfatter elproduktion, for så 

virker min nødplan ikke) 

Bestyrelsen har møde på torsdag i næste uge, hvor vi selvfølgelig vil tale om, 

hvordan vi som skole vil håndtere situationen, hvis konflikten kommer. Det vil stå i 

næste fredagsbrev. Jeg er ikke omfattet af konflikten, så de timer jeg i forvejen 

læser, fortsætter selvfølgelig. Det er Naturfag og lektielæsning i Storemellem.  

I aften holder vi vores første fælles bestyrelses og personalemøde. Der vil vi se vores 

værdigrundlag efter i sømmene og se, om vi lever op til den. Skolens udviklingsplan 

er også på programmet. Så er den dag vist også gået. 

Næste uge kører som efter skema, dog er onsdag lidt anderledes. 

Der holder vi store skakdag, hvor alle skolens elever spiller med hinanden. Så vil jeg i 

dagens anledning servere julefrokostrester for eleverne, og derfor behøver eleverne 

ikke tage madpakker med den dag. Måske lidt frugt til den første pause, var en god 

ide.  

God weekend til alle 

Hilsen Troels 

 

 

 

 


