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Kære forældre
Store dele af personalet på vores skoler og i SFOer er udtaget til strejke og lockout. En
strejke kan starte fra den 4. april – onsdag efter påskeferien. Der er dog mulighed for,
at strejken udsættes af forligsinstitutionen.
Vi ved ikke, om strejken bliver udsat, og da det kan ske helt frem til den 4. april, kan vi
ikke sige, hvornår vi ved det. Derfor er vi i gang med at forberede os på, hvordan vi
tilrettelægger arbejdet.
Store dele af undervisningen på skolerne vil blive aflyst og SFOerne vil ikke kunne tage
imod det samme antal børn, som de plejer.
Undervisning
Lærere og skolepædagoger, der ikke er omfattet af konflikten, vil følge deres normale
undervisningsskema under strejken.
På vedlagte skema, kan I se en overordnet status på, om jeres skole gennemfører
undervisning. Hvis noget ændrer sig, opdaterer vi løbende for de enkelte afdelinger på
kommunens hjemmeside: https://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/senestenyt-om-konflikten
Skolen vil via Forældreintra informere jer om, hvorvidt jeres barns undervisning
gennemføres eller aflyses.
Nogle steder vil der kunne føres tilsyn med børn, der ikke har undervisning, med der er
også steder, hvor eleverne ikke kan være på skolen, når de ikke har undervisning.
Også her vil skolen informere jer via Forældreintra.
SFO
Nogle SFOer vil lukke helt, mens andre vil holde delvist åbent for det antal børn, som er
forsvarligt i forhold til antallet af medarbejdere. Åbningstiden vil blive tilpasset
medarbejdernes vagtplaner.

På vedlagte skema, kan I se en overordnet status på, om jeres SFO holder åbent. Hvis
noget ændrer sig, opdaterer vi løbende for de enkelte afdelinger på kommunens
hjemmeside: https://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/seneste-nyt-omkonflikten
På de tidspunkter, hvor vi kan holde delvist åbent, udvælger vi hvilke børn, der kan
komme hvilke dage efter en turnusordning. I får direkte besked om, hvorvidt jeres barn
kan komme i SFO.
Det er ikke muligt at bytte eller dele dage, hvor vi tilbyder SFO, da det er vigtigt, vi har
et præcist overblik over, hvilke børn der er i institutionen.
Hold øje med Forældreintra
Situationen kan ændre sig fra dag til dag. Vi kan for eksempel blive nødt til at aflyse
undervisning eller indskrænke åbningstiden yderligere i SFO. Derfor er det vigtigt, at I
som forældre holder jer orienterede ved at tjekke, om der er kommet nyt på
Forældreintra.
Hvis konflikten ender i en lockout, kan dette tidligst ske fra 10. april. Vi følger
situationen og informerer om, hvad lockout vil betyde på skoler og i SFO.
Venlig hilsen

Charlotte Veilskov
Direktør, Børn og Kulturservice
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Oversigt over skoler og SFO under den varslede strejke
Skole/SFO
Fællesskolen Favrdal Fjelstrup
Favrdal

Status under en strejke

Favrdal SFO

Børneunivers (0.-3. klasse) lukket
Juniorunivers (4.-6. klasse) enkelte
undervisningstimer gennemføres i 6. klasse
Ungeunivers (7.-9. klasse) enkelte
undervisningstimer gennemføres
Lukket

Fjelstrup
Fjelstrup SFO

Lukket
Lukket

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin
Hammelev

Lukket

Hammelev SFO
Sct. Severin

Lukket
Børneunivers (0.-3. klasse) enkelte
undervisningstimer gennemføres
Juniorunivers (4.-6. klasse) enkelte
undervisningstimer gennemføres

Sct. Severin SFO
Sønder Otting Skole

Delvist åben

Buegade
Buegade SFO

Lukket
Lukket

Kløvermarken
Fællesskolen Starup Øsby

Lukket

Starup

Starup SFO

Børneunivers (0.-3. klasse) noget undervisning
gennemføres
Juniorunivers (4.-6. klasse) noget undervisning
gennemføres
Delvis åben

Øsby
Øsby SFO

Lukket
Lukket

Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup
Fællesskolen HMV

Lukket

HMV SFO
Lagoniskolen

Delvis åben

Unionvej
SFO

Lukket
Delvis åben

Jyllandsgade
Fællesskolen Nustrup Sommersted

Lukket

Nustrup
Nustrup SFO

Lukket
Lukket

Sommersted
Sommersted SFO

Lukket
Lukket

Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal
Bevtoft

Lukket

Bevtoft SFO
Over Jerstal

Lukket
Lukket

Over Jerstal SFO
Gram Skole

Lukket

Gram Skole
Gram SFO

Noget undervisning gennemføres
Delvis åben

Øvrige skoler
10. ved Kløften

Undervisning gennemføres som normalt

Louiseskolen
Moltrup Skole

Undervisning gennemføres som normalt
Undervisning gennemføres som normalt

STU
Haderslev Ungdomsskole

Undervisning gennemføres som normalt
AU klassen lukket
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