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Til foreldre og foresatte ved MjØlkeråen skole

Eventuell streik i Bergen kommune konsekvenser for vår skole
-

Vi er blitt

varslet

om at vår skole kan bli rammet av streik fra fredag 24. mai 2019.

For vår skole innebærer det følgende, dersom streiken blir en realitet:
• SF0: ingen konsekvenser drift som normalt
.
Barnetrinnet: ingen konsekvenser drift som normalt
.
Ungdomstrinnet: driften blir stengt fra fredag 24.05.19.
Det betyr at eksamen i engelsk for 10. trinn blir avlyst.
9. trinn har arbeidsuke og elevene kan fullføre denne fredag 24.05.19.
—

—

er nå i melding og fristen for melding er torsdag 23.05.19 ved midnatt. Det kan
meldes på overtid ut over natten, hvis det er grunn til å tro at partene kan komme til enighet.

Partene

Dersom det blir en streik, er det en mulighet for at andre deler av skolen blir berørt ved en
opptrapping av streiken. Det vil bli sendt eget varsel til dere dersom dette skjer, med
informasjon om hvilke konsekvenser det får for driften.
Vi vil be foreldre og foresatte følge med i pressen og på Bergen kommunes internettsider
wwwberenkornmuneno for å holde seg oppdatert om streiken blir en realitet og eventuelt
når den blir avblåst. Informasjonen i dette skrivet legges også ut på skolens nettsider:
Vi gjør oppmerksom på at dere som vanlig må betale inn regninger for SF0 ved forfall, slik at
det ikke blir purringer eller betalingsvarsel. Når en eventuell streik er over, vil det bli foretatt
en avregning basert på hvor lenge dere ikke har fått et ordinært SF0 tilbud, og pengene vil
deretter bli trukket fra fremtidige regninger.

Med vennlig hilsen

Dg Hugaas
rektor

