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Kære forældre 

Som det ser ud lige nu, bliver der konflikt i Danmark. Det betyder strejke og lockout, som også rammer 
Børnehuset Gemmet: 

 De pædagoger, der er organiseret i BUPL, og lederen strejker fra den 4. april 2018. 

 Pædagoger i BUPL, pædagogiske medhjælpere i LFS og køkken er lockoutet fra den 10. april. Lederen 
strejker stadig. 

Det betyder MEGET BEGRÆNSET pasning! 

Det er muligt, at arbejdsmarkedets parter bliver enige i forligsinstitutionen, eller at strejke og lockout bliver 
udsat i to gange 14 dage, men det må I følge med i via nyhedsmedierne. Vi har ud fra vores nuværende viden 
fordelt børnene, så det er pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og vi har organiseret pasningen 
således, at søskende kan møde op på samme dag. Hvis strejken bliver udsat flyttes planen 14 dage frem. 

Bemærk, at der ikke serveres morgenmad. Fra den 10. april skal børnene desuden selv medbringe madpakker 
med både frokost og eftermiddagsmad, da køkkenpersonalet er lockoutet. 

Sådan kan I møde op 
4. april kl. 8.30 - 15 Gul stue undtagen Jeppe, Sirin og Hanin, men inkl. Viggo. 
5. april kl. 8.30 - 15 Lilla undtagen Dastan, men inkl. Hans. 
6. april kl. 8.30 - 15 Rød stue Undtagen Ayman men inkl. Dastan. 
9. april kl. 8.30 - 15 Blå stue undtagen Anne og Viggo men inkl. Elton og Faizan. 
10. april kl. 8.30 - 15  Grøn stues børn på et og to år undtagen Elton– husk madpakker. 
11. april kl. 8.30 - 15 Grøn stues børn på tre, fire, fem og seks år undtagen Faizan men inkl. Jeppe, Sirin, 

Hanin, og Ayman – husk madpakker. 
12. april kl. 8.30 - 15 Gul stues børn på et og to år, undtagen Jeppe, men inkl. Viggo – husk madpakker. 
13. april kl. 8.30 - 15 Gul stues børn på tre, fire, fem og seks år undtagen Sirin og Hanin – husk 

madpakker. 
16. april kl. 8.30 - 15 Lilla stues børn på et og to år Lilla stue undtagen Dastan, men inkl. Anne - husk 

madpakker. 
17. april kl. 8.30 - 15 Lilla stues børn på tre, fire, fem og seks år – husk madpakker. 
18. april kl. 8.30 - 15 Rød stues børn på et og to år – husk madpakker. 
19. april kl. 8.30 - 15  Rød stues børn på tre, fire, fem og seks år undtagen Ayman, men inkl. Dastan– 

husk madpakker. 
20. april kl. 8.30 - 15 Blå stues børn på et og to år inkl. Faizan– husk madpakker. 
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23. april kl. 8.30 - 15 Blå stues børn på tre, fire, fem og seks år undtagen Anne og Viggo, men inkl. Elton 
- husk madpakker. 

24. april – som 10. april 
25. april – som 11. april 
26. april – som 12. april 
30. april – som 13. april 
1. maj LUKKET – planlagt lukkedag. 
2. maj – som 16. april 
3. maj – som 17. april 
4. maj – som 18. april 
7. maj – som 19. april 
8. maj – som 20. april 
9. maj - som 23. april 

Vi får nye børn 16. april og 1. maj – de vil få særskilt brev. 

Pædagogisk bemanding 
Vi har planlagt, at en pædagog er til stede i hele åbningstiden, men hvis der bliver sygdom blandt de to pæ-
dagoger, der har det pædagogiske og sikkerhedsmæssige ansvar, vil I blive ringet op vedrørende ændringer, 
da ingen af vores vikarer er uddannede pædagoger. 

Bestyrelsens rolle 
Planen her er lagt i samarbejde mellem Merete og bestyrelsen. Da Merete også er ramt af strejke, vil bestyr-
elsen have det overordnede ansvar i konfliktperioden, mens det er den eller de pædagoger, der er på 
arbejde, der har det daglige ansvar. Institutionens mail vil ikke blive tjekket i konfliktperioden. 

Det skal understreges, at både personale og bestyrelse har et stort håb om, at arbejdsmarkedets parter bliver 
enige inden den 4. april. Vi ønsker IKKE at genere jeres og jeres børns trygge hverdag. Personalet har et stort 
ønske om at passe deres arbejde, få deres løn og fortsætte hverdagen med alle vores planlagte aktiviteter og 
trygge rammer for jeres skønne børn. 

Har du spørgsmål inden den 4. april, må du meget gerne kontakte Merete i institutionen eller via telefon eller 
mail. 

 

Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne  

 

Anne Rikke Schnack 
bestyrelsesformand 


