
OK 2018 - Varsel om strejke og lockout 

 

Sammenbruddet af forhandlingerne mellem de statslige arbejdstagere og arbejdsgivere betyder, at 

udvalgte grupper af medarbejdere skal nedlægge arbejdet, medmindre der forinden findes en for-

handlingsløsning. 

 

Hvornår? 

Der er varslet strejke overfor udvalgte grupper og arbejdspladser. 

Forligsinstitutionen har valgt at udsætte den varslede strejke, således at denne nu kan træde i kraft 

den 6. maj 2018. 

Staten har som arbejdsgiver varslet lockout over for flere statsansatte. 

Forligsinstitutionen har valgt at udsætte den varslede lockout, således at denne nu kan træde i kraft 

den 12. maj 2018. 

 

Strejke 

Uddannelsescenter Holstebro er kun udtaget til strejke på få udvalgte områder. 

  

Hvem er omfattet af strejkevarslet 

På Uddannelsescenter Holstebro omfatter strejken indtil videre kun (ganske få) medarbejdere der 

er ansat i henhold til organisationsaftale for håndværkere i staten og er medlem af et af følgende 

forbund: 

 

 Malerforbundet 

 Dansk Metal 

 Dansk El-forbund 

 

Hvem er ikke omfattet af strejkevarslet 

Strejken omfatter på Uddannelsescenter Holstebro ikke følgende medarbejdergrupper 

 

 Undervisere 

 Kvotalønnede undervisere (timelærere) 

 Timelærere 

 It-medarbejdere 

 HK’ere 

 3F’ere 

 Køkken- og kantinepersonale 

 Rengøringspersonale 

 Ledere 

 

der fortsat skal passe deres arbejde. 

 

 



Hvilken form for arbejde må medarbejdere, der ikke er strejkeramt, udføre? 

Som udgangspunkt kan medarbejdere kun pålægges arbejdsopgaver inden for deres almindelige 

arbejdsområde. Uddannelsescenter Holstebro må ikke omrokere ressourcer og prioritere opgaver 

således, at strejkeramt arbejde varetages, da det vil afbøde konfliktens virkning. 

  

Lockout 

Som anført ovenfor er der varslet lockout. 

  

Hvem er omfattet af lockout 

Lockouten omfatter overenskomstansatte som er medlem af en forhandlingsberettiget organisation. 

  

Hvem er ikke omfattet af lockout 

Lockout omfatter på Uddannelsescenter Holstebro ikke følgende medarbejdergrupper 

 

 Tjenestemandslignende ansatte, herunder visse undervisere og ledere 

 Kvotalønnede undervisere (timelærere) 

 AC-timelærere 

 Elever ansat på skolen (it, køkken og kontor) 

 Uorganiserede ansatte og ansatte der er medlem af gule fagforeninger 

 

Hvilken form for arbejde må medarbejdere, der ikke er lockoutramt, udføre? 

Som udgangspunkt kan medarbejdere kun pålægges arbejdsopgaver inden for deres almindelige 

arbejdsområde. Uddannelsescenter Holstebro må ikke omrokere ressourcer og prioritere opgaver 

således, at lockoutramt arbejde varetages, da det vil afbøde konfliktens virkning. 

 

Hvad med klassernes undervisning – og hvad med eksaminerne? 

Vi afventer svar fra Undervisningsministeriet omkring dette. Efter eventuel konflikt vil vi prioritere 

ressourcer til forløb med afsluttende eksaminer. 

Vi er i løbende dialog med Undervisningsministeriet omkring konflikten og vores spørgsmål i forbin-

delse hermed. Vi forsøger at holde jer orienteret på vores hjemmeside www.ucholstebro.dk. 

  

Læs i øvrigt mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside (www.modst.dk) fx 

https://modst.dk/media/18854/vejledning-om-overenskomstmaesige-konflikter-mv-020218.pdf 

https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/marts/finansministeriet-varsler-omfattende-lockout-af-

statsansatte/ 

  

Særligt for medarbejdere på ferie, orlov, omsorgsdage mm.: 

http://pav.perst.dk/Publikation/Arbejdsretlige%20forhold%20herunder%20overtraedels/Indga-

else%20og%20fornyelse%20af%20overenskomster.aspx 
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SÆRLIGT FOR 

ELEVER og KURSISTER 
VIRKSOMHEDER og FORÆLDRE 

 
STREJKE 

Såfremt den varslede strejke iværksættes fra søndag den 6. maj 2018 vil denne helt overordnet 

IKKE påvirke undervisningen på Uddannelsescenter Holstebro. 

Såvel skolens undervisning som tilhørende servicefunktioner forventes stort set at fungere som nor-

malt. 

 

Alle elever og kursister skal derfor møde fuldstændigt som normalt. 
 

LOCKOUT 

Såfremt den varslede lockout iværksættes fra lørdag den 12. maj 2018 vil denne fra mandag den 

14. maj 2018 have følgende effekt på skolens undervisning: 

 

STEP 10 / 10. KLASSE 

Undervisningen forventes gennemført, hvorfor alle elever skal møde som normalt. 

Skolens servicefunktioner forventes ikke at være fungerende, 

herunder må det forventes at alle kantiner er lukkede. 

 

ERHVERVSUDDANNELSER og EUX 

Undervisningen forventes gennemført, hvorfor alle elever/lærlinge skal møde som normalt. 

Skolens servicefunktioner forventes ikke at være fungerende, 

herunder må det forventes at alle kantiner er lukkede. 

 

SKOLEPRAKTIK 

Aktiviteterne på Praktikcenter Vest vil være berørt på forskellig vis, 

men alle elever i skolepraktik skal møde som normalt. 

Skolens servicefunktioner forventes ikke at være fungerende, 

herunder må det forventes at alle kantiner er lukkede. 

 

KURSER 

Undervisningen forventes gennemført, hvorfor alle kursister skal møde som normalt. 

Skolens servicefunktioner forventes ikke at være fungerende, 

herunder må det forventes at alle kantiner er lukkede. 

 

HHX og HTX 

Undervisningen på HHX og HTX kan ikke gennemføres under den varslede lockout  

– og al undervisning på HHX og HTX er derfor AFLYST under en eventuel lockout. 

Eleverne behøver ikke at møde frem, men skolen er åben for ophold for elever,  

der måtte ønske at opholde sig på skolen. 


