Varsling af strejke
NB - Forligsmanden har indtil videre udsat de varslede konflikter i 14 dage. Udsættelsen
betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.
En række faglige organisationer har varslet strejke over for kommuner med start den 4. april. For
borgerne i Gentofte Kommune vil en eventuel strejke især kunne mærkes på nedenstående områder.
Bemærk: Borgerservice på rådhuset kan fungere som normalt under en evt. strejke, men der vil
være længere ventetid end normalt. Det vil således stadig være muligt at få lavet pas mv.

Affaldsafhentning
Ingen afhentning af affald i tilfælde af strejke
Der er varslet strejke mod Vestforbrænding, som håndterer affald fra Gentofte kommune og 18
andre kommuner.
Hvis der bliver strejke, betyder det, at Gentofte Kommune ikke kan afhente affald, da det ikke er
muligt at bortskaffe dette hos Vestforbrænding. Det gælder alle kommunens affaldsordninger.
Læs mere om, hvordan du i givet fald skal håndtere dit affald under en evt. konflikt
www.gentofte.dk/affaldsstrejke. Genbrugsstationen på Ørnegårdsvej 15 holder i tilfælde af strejke
åbent så længe, der er kapacitet. Der modtages ikke husholdningsaffald (restaffald) på
genbrugsstationen.

Skolerne
 Der er strejkevarsel for lærere på samtlige folkeskoler i Gentofte. Skolerne er derfor
lukkede, hvis der bliver strejke.
 Hjortholm Kostskole er også lukket under strejken.
 Søgårdsskolen er undtaget, og vil være åben.
Kontakt de enkelte skoler for nærmere information.

Fritidscentre og GFO’erne
 Alle Fritidscentre og GFO’ er udtaget til strejke
 Skolerne beslutter lokalt, i hvilket omfang det er muligt og sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at tilbyde fritidstilbud i GFO/FC.
 Den enkelte skole vil informere forældrene om, hvorvidt og i givet fald hvornår deres
barn kan komme i GFO/FC.
Kontakt de enkelte fritidscentre og GFO’er for nærmere information.

Dagtilbud
 Køkkenpersonalet på 24 kommunale og selvejende daginstitutioner i Gentofte
Kommune er omfattet af strejkevarsel
 Børnene på de institutioner, der har strejkeramt køkkenpersonale, skal selv have
madpakker med fra d. 4 april.
Kontakt de enkelte dagtilbud for nærmere information.

Ældreområdet
Følgende steder er omfattet af strejkevarsel:





Nymosehave, kun plejeboliger med hjemmehjælp, og kun dagvagter
Daghjemmet Rygårdcentret
Dagcentrene Tværbommen og Vennerslund
Hjemmeplejen, dagvagter i lokalgrupperne:
 Gentofte
 Lukas
 Jægerbakken
 Vangede

Der er nødberedskab på ældreområdet, og alle berørte borgere bliver informeret direkte.

Administration og IT i Gentofte Kommune
Følgende steder er omfattet af strejkevarsel:






Pladsanvisning
It- servicedesk
Pædagogisk IT og Digitalisering
Kildeskovshallens administration
Administrationen på skolerne

Borgerservice på rådhuset kan fungere som normalt under en evt. strejke. Dvs. at det stadig er
muligt at få lavet pas mv.
Kontakt de enkelte steder for nærmere information.

Specialområdet
Følgende steder er omfattet af strejkevarsel:
 Camillehusene – omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt lederoverenskomsten
 Lundøe - omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt lederoverenskomsten

 Blomsterhusene - varslet omfatter pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere
m.fl.
Kontakt de enkelte steder for nærmere information.

Tandplejen
 Varslet omfatter tandteknikere
Kontakt de enkelte steder for nærmere information.

Lockout
KL har varslet lockout, der kan træde i kraft 10. april 2018. KL’s lockoutvarsel omfatter stort set
alle funktioner i kommunen. Følgende er dog undtaget fra en evt. lockout, og vil derfor fungere som
normalt:
 Specialiserede institutioner
 Specialundervisning
 Tilbud til sårbare børn, unge og voksne
Ældreområdet er ikke ramt af locoutvarsel, men vil være påvirket grundet en evt. strejke.

Mere information følger løbende

