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• Arbeidsgivers intensjon var hele tiden å opprettholde forsvarlig
drift og ellers administrere streiken på en mest mulig
profesjonell måte

• Tidlig klart at streikeretten var satt opp mot opplæringsretten

Streik - oppstart
•

Andre skoleuke:
• Plassfratredelse på 74 ansatte ved videregående skoler.
• I all hovedsak ved Gjøvik videregående skole: her er hele 71 tatt ut.
•
•
•
•
•
•

Dramatisk uttak
Arbeidsgiver inviterte Utdanningsforbundet til formelle samtaler for å forklare reelle konsekvenser av situasjonen.
Utdannningsforbundet ga disp. for 34 lærere, de aller fleste i under 50 % av sin stilling
Disp. begrunnes i fare for helse eller andre vitale hensyn som sikkerhet for andre medelever, og ansatte ved skolen.
Disp. ble gitt pr lærer i enkelte fag og timer, og timeplanen varierte pr uke, ergo nye runder for disp-søknader hver uke
Avklarte tidlig med Utdanningsforbundet å se på ulike tilsynsmuligheter for flere sårbare elevgrupper, dilemma er
stigmatisering og GDPR da elevene er spredt i ulike klasser

• Det ble tatt ut 1 lærer ved Lillehammer videregående, som fikk disp hele perioden da vedkommende veileder blind
elev
• Det var 2 lærere ved Lena Valle som ble tatt ut; her var det ikke grunnlag for å søke disp.

•

Arbeidsgiver hadde tett dialog med KS sentralt hele perioden

Konsekvenser av streiken pr 22.8.22
•
•
•

Rektor var kontaktlærer for 611 elever, 274 er elever på Vg1.

•

2 elever med foreløpig vedtak om spesialundervisning er i klasser hvor det ikke er søkt disp. Her er det bortfall av deler
av undervisningen.

•

Ca 35 elever vi er særlig bekymret for fordelt i de 40 klassene som det nå ikke er søkt dispensasjoner rundt. I underkant
av ti av disse elevene er vi svært bekymret for rammene rundt med tanke på risiko for å drop-out.

•

Rapportert om utrygge elever som følge av streiken. Enkelte elever har gått ut av undervisningssituasjoner, og ikke
kommet tilbake til undervisningen. Det er færre voksne til å hente dem inn igjen når de har gått.

•

Elevtjenesten er redusert med seks ansatte

57 elever med ind.inntak + 15 med overgangsskjema er i klasser hvor det ikke er søkt disp (40 klasser, 862 elever).
36 elever på ind.inntak + 22 med overgangsskjema er i klasser hvor det er søkt disp (13 klasser, 199 elever). Her går
undervisningen, men med redusert bemanning i deler av undervisningen - eksempelvis i programfag på yrkesfag hvor
det til vanlig er to lærere i klasserom med 30 elever, hvor det nå er én lærer i samme klasserom

Konsekvenser utover i streiken
• Noe utvidet uttak til i underkant av 80 lærere
• Det ble gjort risikovurderinger med vurderinger og justeringer på disp.søknader

•
•
•
•

kontinuerlig.
De tre første ukene hadde arbeidsgiver faste møter med Utdanningsforbundet.
UDF i fylket fikk etterhvert instruks om å ikke møte arbeidsgiver mer til slike
møter
Arbeidsgiver fikk etter hvert flere avslag på disp-søknader
Økende fravær/ drop-out, særlig minoritetsspråklige elever
Bekymringsmeldinger fra helsesykepleier, kommunelege, miljøarbeidere ved
skolen, lærere ved skolen, og foreldre

Avbøtende tiltak
• Disp.søknader
• Skolen har 70 hybelboere som i ulik grad var berørt av streiken.
Det ble iverksatt tiltak for hybelbeboere
• Tilrettelegging av bibliotek for økt voksenkontakt
• Stenging av innganger for økt kontroll på elevmassen
• Innleie av vektere - sikkerhet for ansatte og elever
• Holde skolen åpen

Dialog Statsforvalter
• Ukentlig informasjon oversendt til Statsforvalter fra første uke i
streiken

• faktaorientert om konsekvenser på kort og lang sikt
• avbøtende tiltak

• Bekymringsmeldinger ble oversendt løpende, første 2.9.22
• bekymringsmeldinger på individ- og gruppenivå

• Digitalt møte 5.9.22
• Etter hvert etterspurte Statsforvalter info basert på bestillinger fra
sentrale myndigheter

Etter streiken
• Kompenserende tiltak vurderes
• Departement og direktorat jobber pt. med temaer som
•
•
•
•
•

fraværsregler
eksamen
mulighet for ekstraundervisning
håndtering av søksmål
mm.

