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URO/HWI/KDJ 

Mødereferat: 

 

Frie Skolers Lærerforening 

Hovedbestyrelsen 

 

Dato: 16. og 17. marts 2016 

Hovedbestyrelsen:  

Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgen-

sen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke 

Friis (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Han-

sen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lind-

bjerg Kristensen (HLK) til 17. marts kl 11, Anne 

Mette Mungsfeldt   

Afbud: Minna Riis (MRI) den 16. marts, Annie 

Storm (AST) den 16. og 17. marts 2016 

 

Sted: Hornstrup Kursuscenter 

Start: 16. marts 2016 kl. 16.00 

Slut: 17. marts 2016 kl. 9.00 

 

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), forhand-

lingschef Henrik Lykø Hansen (HLH) den 16/3, 

kommunikationschef, Mikkel Hvid (MHV), 

Kristina Dalgaard-Juul (KDJ), referent  

 

Tema: Skrivning, lobbyisme og sociale medier 

 

Gennemgang af beslutningsprotokollen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Forretningsudvalget 

a. Status på medlemssituationen. 

b. Lønkampagnen 

c. Indstilling af kredshåndbog 

d. Status på sager  

e. Drøftelse af OK15/OK18 

f. Indstilling af A&A tager stilling til TR gave (nok også dækket af A&A’s indstilling) 

g. Indstilling om fornyet kontakt med Musikerforbundet 

h. Indstilling om TR lister 

i. Indstilling om deltagelse i Kolds fødselsdag 

 

3. Uddannelse og profession (U&P) 

a. Besøg på læreruddannelserne 

 

4. Arbejdsliv og -miljø (A&A) 

a. Indstilling af TR grundudd. 

b. Indstilling af udvidelse af TR4 fra 2 til 3 dage 

c. Indstilling af TR4 gave 

d. Indstilling om skolekomkonferencer i forb. med TR uddannelse 

e. Indstilling af program for KB seminar 

f. Indstilling af voldspolitik 

 

5. Medlem og forening (M&F) 

a. Resultatet af undersøgelse af nye medl. 

b. Indstilling om org.strategi 

c. Drøftelse af indkøb af merchandise 

 

6. Indkomne forslag 

a. Forslag om udvidelse af møde 

b. Forslag om kredsovernatning i Nyborg 

 

7. Interne repræsentationer 

a. Børnehaveklasseledere 
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8. Foreningens økonomi 

 

9. Meddelelser fra: 

a. Formand 

b. Næstformand 

c. Øvrige HB medlemmer 

d. Sekretariat 

e. HKC’s bestyrelse 

 

10.  Personsager 

 

11.  Evt. 

 

 

Referat 

 

Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Orientering om højskolerne kommer under punktet om en fornyet kontakt til Musikerforbundet. 

 

VPN og kørselsafregning gennemgås som et særskilt punkt.  

 

Nye punkter til dagsordenen: 

 

3.b Opdatering af undervisningsfag 

3.c. Proaktiv indsats - flygtningebørn 

 

Ellers er dagsordenen godkendt.  

 

2. Forretningsudvalget  

FU har talt om, hvordan FSL´s fødselsdag skal markeres for det enkelte medlem. FU har i den 

anledning undersøgt, hvad det koster at få sendt et flag ud til alle 850 skoler. To prototyper 

blev fremvist. Det kommer til at koste ca. 150.000 inkl. forsendelse, pakning og et brev.  

 

Formanden tilkendegav, at det er ment som en drøftelse, da det ikke er medtaget som en ind-

stilling.  

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf, og andre forslag blev drøftet. 

 

På baggrund af drøftelsen tilkendegav formanden, at FU drøfter det på ny og kommer med en 

indstilling. 

 

2.a. Status på medlemssituationen 

Formanden orienterede om den nye medlemsrapport, som viser en lille tilbagegang. Vi har 

mistet 25 medlemmer, og for første gang siden sommeren ’15 er vi under kurven. Det er rigtig 

ærgerligt.  

 

Studentermedhjælperne har lavet et appendiks til analysen af medlemstallet, så man kan se, 

hvordan medlemstallet har udviklet sig gennem årene.  
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HWI tilkendegav, at det positive er, at de som er kommet fra Danmarks Lærerforening, som er 

på lavt kontingent indtil ultimo juli 2017, begynder at betale almindeligt kontingent 1. august 

’17.  

 

Løntjek til ikke-medlemmer har allerede givet et medlem.  

 

Et HB medlem påpegede, at ”nyt job” står øverst på listen over udmeldelsesårsager, og fore-

slog, at man i stedet sætter fx ”pension” øverst, da der kan være en del, der pr. automatik 

vælger den øverste som udmeldelsesårsag.  

 

Flere HB medlemmer udtrykte begejstring for strategien omkring de studerende.  

 

Formanden tilkendegav, at der er et par ”ukendte” udmeldelsesårsager. Det kan fx skyldes 

lønkampagnen. Der tages kontakt til disse for uddybning af udmeldelsesårsagen.  

 

Et HB medlem bemærkede, at der er mange i restance i februar. HWI tilkendegav, at antallet 

af medlemmer i restance i februar fremfor januar ikke skal tages helt bogstaveligt, da det af-

hænger af udskriftstidspunktet.   

 

Et HB medlem bemærkede, at der er grund til at glæde sig over, at antallet af ledige er faldet. 

Formanden tilkendegav, at dlfa oplyser om en meget lav ledighed. Der er massiv lærermangel 

i øjeblikket – særligt på folkeskoleområdet.  

 

2.b. Lønkampagnen 

Formanden orienterede om lønkampagnen.  

 

DP og De kristne friskoler anerkender nu, at det er i orden at sammenligne de frie skolers løn 

med folkeskolen. De andre skoleforeninger har ikke tilkendegivet noget. Dog er de alle dybt 

uenige i selve lønkampagnen, da de mener, FSL udstiller sektoren.  

 

Formanden tilkendegav, at han opfatter det som en positiv kampagne. Vi gør det rigtige. Det 

er vigtigt, at vi anvender de rigtige tal, så vi fortsat fremstår troværdige.  

 

DP har fået udarbejdet en lønanalyse, hvor de ser på regioner/stedtillæg i stedet for kommu-

ner. Den er sendt ud nu til DP skolerne. Den er stort se identisk med vores tal, men der er dog 

ikke et sammenligningsgrundlag med de frie skoler.  

 

På Efterskoleforeningens årsmøde var der et indlæg om, at det er svært, når ny løn fylder så 

meget. Der var en opfordring til Efterskoleforeningen om, at de kommer mere på banen i h.t., 

hvad der kan udbetales af ny løn. Det er svært for Efterskoleforeningen, da de er en interesse-

organisation, og derfor ikke udelukkende kan agere arbejdsgivere.  

 

Af det udsendte bilag kan man se placeringen af de busser, der kører med vores lønkampagne. 

Et HB medlem bemærkede, at kreds 3 er knap så repræsenteret på busserne, og foreslog, at 

der i efteråret købes mere plads på busserne i kreds 3. Formanden tilkendegav, at HB ikke har 

besluttet, at kampagnen skal køre i efteråret, og der er derfor ikke afsat penge hertil på nuvæ-

rende tidspunkt.  

MHV har forespurgt, om det er muligt at få lønkampagnen på flere busser i kreds 3. Der verse-

rer stadig en dialog herom. 

Det blev aftalt, at FU udarbejder et oplæg til, hvordan lønkampagnen skal fortsætte.  

 

Formanden forklarede baggrunden for det fremsendte notat om folkeskolelærernes undervis-

ningstid. Der har særligt på Facebook udviklet sig en debat om, hvor mange timer lærerne på 

de frie skoler underviser i forhold til lærerne i folkeskolen. HB har fået notatet for at forstå de-

batten om undervisningstid.  
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Status på forhandlingerne blev drøftet på baggrund af det udsendte bilag.  

 

2.c. Indstilling af kredshåndbog 

HEH redegjorde for indstillingen. Der er tale om et dynamisk værk, som kan udvikles over tid.  

 

Et HB medlem bemærkede, at link til HB mappen ikke er opdateret. Da KB ikke har adgang til 

HB mappen, blev det foreslået, at der er bedre, at Copy/Paste teksten ind i kredshåndbogen 

eller vedlægge relevante afsnit som bilag.  

 

Bemærkninger til kredshåndbogen blev gennemgået.  

 

Indstilling: 

FU indstiller kredshåndbogen til godkendelse 

 

Vedtaget, men de drøftede ændringsforslag, jf. bilag.  

 

2.d. Status på sager  

Formanden orienterede om en sag på xx-Efterskole. Skolen havde slået en stilling op som ”in-

spiratorer”, hvor man bl.a. skulle lave lærerarbejde til en meget lavere løn. En journalist kon-

taktede et HB medlem for en udtalelse til regionalavisen om konstruktionen. Det afstedkom en 

utilfredshed fra medlemmerne, som kontaktede FSL. Formanden, HLH og HEH har holdt møde 

med medlemmerne, og været i dialog med skolen/Efterskoleforeningen omkring brugen af in-

spiratorer på skolen. Efterskoleforeningen har ikke kvitteret for, at der ikke fremover anvendes 

inspiratorer på skolen. Gør de ikke det, så er det en principiel sag, som vi bliver nødt til at føre 

en sag om.    

 

HLH orienterede om forslag til vejledning om de særlige feriedage, som MOS har sendt ud. Der 

er kun taget højde for indregningen, hvis man har fuld tilstedeværelse. Vi har været i dialog 

med LC om, at ca. 75% af de frie skoler har lederudmeldte akkorder/timerammer, som ikke 

beskrives i vejledningen. Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

 

2.e. Drøftelse af OK15/ OK18 

Formanden orienterede om, at den reelle drøftelse starter på næste HB møde, og bliver så et 

tilbagevendende punkt på hvert HB møde. Der udarbejdes en tidsplan, som fremsendes. Dog 

bør man allerede nu notere et kravopstillingsmøde i kredsen til vinter.  

 

HLH orienterede om samarbejdet mellem DP, DF og FSL omkring udarbejdelse af en OK hånd-

bogen. Det er en sammenskrivning af regelsættet. Det var ment som en elektronisk udgave, 

men skoleforeningerne vil nu trykke håndbogen. Spørgsmålet er om vi også skal få trykt 

håndbogen. Det kommer til at koste ca. kr. 50.000 inkl. forsendelse. Da det ikke er en indstil-

ling, er der tale om en forespørgsel, om HB kan anerkende, at der bruges kr. 50.000 på dette.  

Der var tilslutning hertil, og HLH får det sat i gang.  

 

Formanden orienterede om, at overenskomsten 2015 nu endelig er underskrevet.  

 

Programmet for møde om samarbejde og tillid med Efterskoleforeningen er nu endelig færdig. 

Både TR og ledelse deltager for på den måde at få snakket arbejdstid. Oplægsholderen koster 

kr. 25.000 og dertil kommer forplejning. Forslaget går på, at det er gratis for deltagerne. HB 

skal tage stilling til, om vi vil betale ½ af omkostningerne til arrangementet. Der var tilslutning 

hertil.  

 

DP har tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i et lignende arrangement sammen med FSL. 

DF har kvitteret for modtagelse af kontakten. FKF overvejer. Formanden bemærkede, at det er 

en udfordring, da MOS ej vil indgå i et partssamarbejde.  
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2.f. Indstilling af A&A tager stilling til TR gave  

Punktet drøftes under pkt. 4.c.   

 

2.g. Indstilling om fornyet kontakt med Musikerforbundet 

Formanden gennemgik indstillingen. FU foreslår, at vi igen forsøger os med en dobbeltorgani-

seringsaftale med Musikerforbundet. Den nuværende situation er ikke optimal. 

 

Dette blev drøftet.  

 

Indstilling: 

FU indstiller, at vi igen forsøger at etablere en dobbeltorganiseringsaftale med Musi-

kerforbundet. 

Vedtaget.  

 

2.h. Indstilling om TR lister 

Formanden gennemgik indstillingen. TR lister sendes fremadrettet ud bcc – da der kan være 

nogen, som ikke vil have deres kontaktoplysninger delt, og det skal vi respektere.  

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

 

Det blev præciseret, at der er tale om den indledende kontakt i forbindelse med etablering af 

netværk. Der skal foreligge et skriftligt samtykke til, at de vil stå på en offentlig liste i forbin-

delse med netværksetablering. Problemstillingen er, at det kan være i strid med persondatalo-

ven, hvis de ikke giver samtykke.  

 

Indstilling:  

FU indstiller, at lister, som sendes rundt blandt tillidsrepræsentanter for at etablere 

netværk, sendes bcc, så vi ikke bryder anonymiteten.  

Vedtaget.  

 

2.i. Indstilling om deltagelse i Kolds fødselsdag 

Formanden orienterede om, at vi er blevet inviteret til Efterskoleforeningens arrangement i 

anledning af Kolds fødselsdag. Invitationen gives videre til HB-medlemmerne, da formanden, 

næstformanden og HLH er forhindret i at deltage.  

 

HLK og evt. HEH deltager i arrangementet.  

 

Indstilling: 

FU indstiller, at et HB-medlem deltager i Efterskoleforeningens fejring af Kolds 200-

årsdag.  

Vedtaget.  

3. Uddannelse og profession  

3.a. Besøg på læreruddannelserne 

Næstformanden orienterede om, at der er sendt brev til DLF-kredse, hvor der ligger UC’er, og 

til LL-kontakter i samme område, hvor vi har bedt om lov til at komme med ved de møder, de 

har med de studerende, som snart er færdige med læreruddannelsen. Overvejende positive 

tilbagemeldinger. Liste med datoer bliver hængt op, så man kan skrive sig på. Der er udarbej-

det materiale, som kan deles ud (hvervemagasin, bogmærke og brochure: ”fællesskab med 

mening”). 

 

MHV orienterede om arrangementet i Ålborg, som han deltog i.  
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Kontaktoplysninger kan fås ved MHV, og vedr. Vejle/Jelling hos HWI. 

 

3.b. Opdatering af undervisningsfag. 

Næstformanden gennemgik indstillingen. Punktet er en opfølgning fra en tidligere beslutning 

om at få VIA til at udbyde kurser i undervisningsfagene dansk, matematik, engelsk og idræt. 

VIA har lavet en model. Det udbydes enten fra januar 2017 eller fra skoleåret 2017. Der er 

ikke økonomi forbundet med det for FSL. Vi kan dog reklamere for det.  

 

Formanden udtrykte bekymring for, om vi er på vej over i, at lærerne på de frie skoler skal 

have en læreruddannelse. Flere andre HB medlemmer udviste samme bekymring.  

 

Næstformanden bemærkede, at vi bliver nødt til at understøtte, at der findes kompetenceud-

vikling for vores skoleområde, hvis man ikke er uddannet lærer. Vi siger ikke, at man skal ha-

ve en læreruddannelse. Dem der ikke har en læreruddannelse får netop et stykke papir på, at 

de er lige så gode som dem, der har en læreruddannelse. Vi må heller ikke glemme, at ca. 

75% af lærerne på vores skoleområde har en læreruddannelse, og det må vi tage højde for. 

 

Formanden udtrykte ønske om, at indbydelsen omformuleres, så der allerede i indledningen 

åbnes mere op for, at man kan deltage uanset om man har en læreruddannelse eller ej.  

 

Næstformanden tilkendegav, at udvalget retter indbydelsen, og går videre til VIA, så de kan 

komme i gang.  

 

Indstilling: 

U&P indstiller, at FSL indgår en aftale med VIA UC om at udbyde faglig opkvalifice-

ring på linjefagsniveau. Kurserne, som er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag, 

udbydes under åben uddannelse som enkeltfag i undervisningsfagene dansk, mate-

matik, engelsk og idræt. Kurserne forventes i praksis at afvikles fra enten januar el-

ler august 2017.  

Det har været vigtigt, at sikre alle medlemmers adgang til kompetenceafklarings-

samtale og afklaring af evt. merit. Da der ikke er nogen garanti for, at samtlige lære-

re uden en folkeskolelæreruddannelse kan komme direkte ind på kurset, åbner mo-

dellen for mulige parallelforløb, hvis dette efterspørges, således at alle interesserede 

kan få den faglige opkvalificering.  

Økonomien i disse uddannelser ligger hos VIA, hvilket vil sige, at FSL alene forventes 

at lægge arbejdstimer i forbindelse med tilrettelæggelsen til. Derudover vurderes 

det, at FSLs andel af markedsføringen vil beløbe sig til højst 20.000 kr.            

 

Vedtaget, dog således at indbydelsen rettes til ud fra de angivne bemærkninger.  

 

3.c. Proaktiv indsats - flygtningebørn 

På FSL´s initiativ er der nu aftalt et møde med skoleforeningerne, Dansk Røde Kors, Dansk 

Flygtningehjælpe og kompetencesekretariatet den 29. marts i København med henblik på at 

afdække skolernes og lærernes behov for at opruste i forhold til opgaven med at modtage 

flygtningebørn på skolerne.  

 

HLH og JCH er tovholdere.  

 

4. Arbejdsliv og – miljø  

MRI orienterede om seminar i FTF udvalg i går. Det er meget svingende, hvor mange der del-

tager. Sådan var det også på seminaret. Det er ærgerligt, at der ikke er flere med.  
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4.a. Indstilling af TR grundudd. 

MRI og RJO har været på sekretariatet og afholdt evaluering med underviserne. A&A ser ger-

ne, at planen kan holde i en årrække eventuelt med mindre justeringer. Det foreslås, at TR 4 

igen bliver på 3 dage, da der er stoftrængsel. Blev sat ned til 2 dage grundet økonomien.  

Der er ikke lavet indholdsmæssige ændringer, men der er rykket lidt rundt på programmet. 

Det politiske er opprioriteret.  

 

Følgende bemærkninger fremkom til det udsendte program af TR grunduddannelsen:  

 

Hvad angår det politiske oplæg bemærkede formanden og næstformand, at man bør lytte til 

kursisterne. Der er ikke behov for 2 timer til dette oplæg.   

Udvalget tilkendegav, at man har drøftet, hvad kursister selv mener, og hvad vi mener, de 

skal vide. Hvis vi placerer det politiske oplæg på et andet tidspunkt, bliver det måske mere 

interessant for dem.  

 

Formanden bemærkede, at workshop om aftenen er lidt en uvane, da kursisterne har behov 

for at networke. Det bør være mere uformelt for dem om aftenen.  

Udvalget tilkendegav, at det er første kursusdag, hvor der erfaringsmæssigt ofte er mange 

spørgsmål. Tanken var derfor, at de her kan få svar på nogle af disse spørgsmål.  

 

Formanden foreslog, at FSL Klub placeres i kredsene i stedet for. Det der gennemgås er selv-

følgeligheder. Emnet skal mere handle om, hvordan TR skaffer sig et mandat.  

Udvalget tilkendegav, at det har været drøftet om man skal placere det på TR5 i stedet for, 

men vurderede, at det er bedre, de har haft det grundlæggende på grunduddannelsen, som 

man så kan arbejde videre med i kredsene.  

Det blev drøftet, om FSL Klub ikke mere er et politisk oplæg end en konsulentopgave, og om 

det ikke mere skal handle om, hvordan TR skaffer sig et mandat.  

Det blev foreslået, at grunduddannelsen forkortes / bevares i den nuværende længde, og så 

medtager man oplægget på TR5. Alternativt skal kursuslederen tage sig af emnet på grundud-

dannelsen.  

 

Det blev bemærket, at pension, forsikring og seniorordning er for langt. Budskabet er alligevel, 

at de skal ringe til sekretariatet.  

 

Næstformanden foreslog, at man hovedsageligt koncentrerede grunduddannelsen om løn, ar-

bejdstid og forhandling. Selvfølgelig er der andre emner, som der skal fyldes på med.   

 

Det blev bemærket, at ”Ledelsesrum med plads til samarbejde” ikke er en god overskrift. Ud-

valget får ændret overskriften.  

 

På baggrund af de faldne bemærkninger tages indstillingen tilbage i udvalget med henblik på 

en fornyet drøftelse.  

 

Indstilling:  

A&A indstiller plan for TR Grunduddannelsen godkendes, her under at TR 4 igen bliver på 3 

dage. 

 

Ikke vedtaget.  

 

4.b. Indstilling af udvidelse af TR4 fra 2 til 3 dage 

Udvalget tilkendegav, at en udvidelse med én dag koster ca. kr. 159.000.  

 

Formanden forslog en udvidelse af TR 5 i stedet for, og dropper den ekstra dag på grundud-

dannelsen.  
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På baggrund af de faldne bemærkninger tages indstillingen tilbage til udvalget.  

 

Indstilling:  

A&A indstiller plan for TR Grunduddannelsen godkendes, her under at TR 4 igen bliver på 3 

dage. 

 

Ikke vedtaget.  

 

4.c. Indstilling af TR4 gave 

RJO gennemgik baggrunden for indstillingen. Rygsækken som gave til TR efter endt uddannel-

se synes ikke at vække den store begejstring hos dem, og da kvaliteten (især lynlåsen) ikke er 

i top, og da den er relativt dyr, vil udvalget foreslå den afskaffet. Man vil foreslå muleposerne i 

stedet for, der før har været populære. 

 

Indstilling: 

A&A indstiller, at TR ikke længere får en rygsæk i gave efter endt TR grunduddannel-

se. I stedet for får de en mulepose. 

 

Vedtaget.  

 

4.d. Indstilling om skolekomkonferencer i forb. med TR uddannelse 

RJO gennemgik baggrunden for indstillingen. Da der har været meget få diskussioner på sko-

lekomkonferencen, og da det er ressourcetungt at oprette, vil udvalget indstille, at vi i stedet 

for anvender enten den nye hjemmeside eller sociale medier (fx en lukket gruppe på Face-

book) til TR grunduddannelsen, samt at de må nøjes med at få relevante kursusmaterialer 

sendt pr. e-mail.  

 

Formanden tilkendegav, at det er dumt at holde fast i Skolekom, hvis de ikke rigtig bruger det. 

Bedre hvis der er mere kommunikation på Facebook, forudsat at facebook-grupperne admini-

streres af FSL. 

 

Næstformanden bemærkede, at vi skal være opmærksomme på, at det kan give udfordringer i 

forhold til den nye hjemmeside, hvis vi lukker op for brugen af Facebook indtil da.  

 

Indstilling: 

A&A indstiller, at der ikke længere oprettes uddannelseskonferencer på skolekom til 

TR grunduddannelsen. I stedet anvendes enten den nye hjemmeside eller sociale 

medier. Materialer sendes til deltagerne pr. e-mail. 

 

Vedtaget 

 

4.e. Indstilling af program for KB seminar 

MRI gennemgik indstillingen.  

 

Formanden foreslog, at rammen for hvornår KB seminaret starter og slutter vedtages, så kan 

udvalget jonglere med tidspunkterne inden for rammen.  

 

Det er en god idé at invitere Mariann fra LC til at tale om OK18. Formanden forslog, at vi får 

en fra MOS til at deltage i stedet for ham. FU forsøger at få dette arrangeret.   

 

Indstilling:  

A&A indstiller det vedlagte forslag til program for KB seminar 2016. 

 

Vedtaget, med den bemærkning, at det kun er rammen for, hvornår det starter og slutter, 

der er vedtaget.  
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4.f. Indstilling af voldspolitik 

MRI gennemgik indstillingen. KOP har ikke læst korrektur endnu. HB skal derfor kun se på sel-

ve indholdet af voldspolitikken.  

 

Formanden tilkendegav, at han var positiv over for indstillingen. Den bør tillige sendes forbi 

juridisk enhed til gennemlæsning.  

 

Formanden bemærkede, at der indføjes et afsnit om, at det rent lovgivningsmæssigt ikke bør 

skal være sådan, at man skal politianmelde børn for at opnå erstatning.  

 

Indstillingen blev drøftet, og ændringsforslag blev vedtaget, jf. bilag. 

 

Indstilling  

Udsendte oplæg til voldspolitik foreslås vedtaget. 

 

Vedtaget, med de vedtagne ændringsforslag.  

 

Indstilling:  

FSL skal arbejde politisk i samarbejde med FTF og skoleorganisationerne om at sætte 

fokus på de problemstillinger, der er opstået i forbindelse med Erstatningsnævnets 

ændrede praksis. Herunder at det ikke kan medføre kritik eller andre konsekvenser, 

hvis en lærer politianmeldelser en elev. 

 

Sekretariatet formidler materiale om forebyggelse af vold og trusler (fx fra BAR U&F) 

til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. 

 

Sekretariatet udarbejder guides til drøftelserne i skolernes 

SU/MIO/personalemøder. Guides som formidles via hjemmeside. 

 

På FSL´s hjemmeside er der udarbejdet rådgivning til medlemmer, om hvad man 

skal gøre, hvis man har været udsat for vold. 

 

Vedtaget.  

 

Næstformanden foreslog, at vi tillige orienterer om dette i et TR, AMR og nyhedsbrev.  

 

Indstilling:  

Sekretariatet udarbejder en undervisningspakke for tillidsrepræsentanter og ar-

bejdsmiljørepræsentanter om retningslinjer og håndtering af vold og trusler til brug i 

kredsene. Oplægget skal have en varighed af 3 -4 timer med interne undervisere. 

 

Vedtaget.  

 

5. Medlem og forening  

Et HB medlem spurgte ind til status på tallene fra UVM omkring organisationsprocenten. RFR 

tilkendegav, at PHS fra sekretariatet lige nu er ved at analysere tallene. Det er tal fra april 

2014. Der udspandt sig en drøftelse om, hvorvidt det er muligt at få tallene et andet sted, da 

det er vigtigt at kende organisationsprocenten. Udvalget drøfter dette.  

 

Nordisk Film har henvendt sig til os vedrørende en ny film. De vil invitere til forpremiere på 

filmen. MHV er ved at undersøge pris og vilkår, hvis vi skal lave et særligt arrangement ud af 

det for kredsbestyrelsesmedlemmer. Nærmere orientering følger.  
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5.a. Resultatet af undersøgelse af nye medl. 

LHO gennemgik resultatet af undersøgelse af nye medlemmer på slides. Svarprocenten har 

været høj – 42%. Resultatet er opdelt efter indmeldte i perioden august til oktober, og fra no-

vember til januar.  

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

 

Fremover vil der hver tredje måned udsendes Survey til ny indmeldte, så vi kan holde øje med 

udviklingen.  

 

5.b. Indstilling om org.strategi 

RFR gennemgik indstillingen. Der er tale om en samlet organisationsstrategi for nye kolleger i 

skoleåret 2016/2017.  

 

Et HB medlem bemærkede, at der er positive tilbagemeldinger i h.t. postkortet.  

 

Der blev spurgt ind til, om kredsmøder for nyansatte er en SKAL ting? Formanden bemærkede, 

at det ikke bør være en SKAL ting. Udvalget drøfter dette.  

 

Det blev bemærket, at samtalepapiret skal bruges på TR1, og derfor skal være færdig til dette 

tidspunkt.   

 

Det blev foreslået, at man vælger en anden kategori end den nuværende ” nyt job”, som første 

mulighed for udmeldelsesårsag.  

 

Indstillinger:  

M&F indstiller en kampagne for organisering af de nye lærere, som kommer på frie 

skoler efter sommerferien (jf. bilag). 

Vedtaget.  

 

5.c. Drøftelse af indkøb af merchandise 

Udvalget har drøftet indkøb af merchandise. Er der interesse for, at der udarbejdes et katalog, 

så kredsene selv kan vælge, hvad de vil bruge? Kredsene skal selv betale for indkøbet.  

 

Et HB medlem tilkendegav, at det kunne være godt, hvis der var tre ting, man kunne være 

imellem.  

 

Formanden foreslog, at der laves et FSL-cover til mobiltelefonen. 

 

HWI bemærkede, at det tillige kan overvejes, om det skal være muligt for andre medlemmer 

at købe fra kataloget.  

 

Næstformanden tilkendegav, at andre ikke bør kunne købe/få de merchandise, som foreningen 

giver til nye medlemmer og TR´erne efter endt grunduddannelse.  

 

Der var tilslutning til, at udvalget ser nærmere på indkøb af merchandise.  

 

6. Indkomne forslag 

6.a. Forslag om udvidelse af møde 

Formanden gennemgik forslaget. Formandsgruppen foreslår, at vi starter HB mødet i april kl. 

10.30 og afsætter frem til kl. 15.30 til udvalgsmøder.  

 

Der var tilslutning hertil.  
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6.b. Forslag om kredsovernatning i Nyborg 

Formanden gennemgik forslaget. Et medlem fra kreds 1 har på vegne af medlemmerne af re-

præsentantskabet fra udkantsområderne søgt om mulighed for overnatning i forbindelse med 

repræsentantskabsmødet i 2016. Konkret ansøges der om en overnatning fra den 3. til 4. no-

vember med den begrundelse.  

 

Der udspandt sig en drøftelse om, hvorvidt HB skal træffe en generel beslutning om, at repræ-

sentantskabsmedlemmerne får tilbudt overnatning, eller om der skal opstilles kriterier for, 

hvornår man kan komme i betragtning.  

 

Et HB medlem tilkendegav, at alternativet er, at kredsen i givet fald selv skal dække udgiften, 

hvis man vil have deres deltagelse i repræsentantskabsmødet.  

 

På baggrund af drøftelsen tilkendegav formanden, at der ikke kan træffes selvstændig beslut-

ning om det fremsendte forslag. Forslaget må udvides til, hvorvidt alle i repræsentantskabet 

får mulighed for at overnatte, hvis de selv ønsker det:  

 

Afstemning:  

For: 2 

Imod:6 

Undlader at stemme: 1 

  

Forslaget er dermed bortfaldet. Det overlades til kredsbestyrelserne at træffe beslutning om de 

vil dække udgiften.  

 

 

7. Interne repræsentationer  

7.a. Børnehaveklasseledere 

HEH orienterede om arrangement med Børnehaveklasselederne. Der var kampvalg til udval-

get. Vedkommende som blev stemt ud var overrasket over, at man kunne stille op fra gulvet.  

Der udspandt sig en drøftelse om, hvorvidt der skal være skrevne vilkår herom fx i form af 

vedtægter. Der laves ikke om på den nuværende procedure.  

 

7.b. Internationalt træf 

Der er 24 tilmeldte til træffet efter påsken. PHS, MRI og RFR deltager. Der er bestilt 40 værel-

ser, så man må gerne booste arrangementet.   

 

8. Foreningens økonomi 

i.a.b.  

 

9. Meddelelser fra: 

9.a. Formand 

i.a.b.  

 

9.b Næstformand 

Næstformanden uddybede sag om lønmægling, som vi har været i Ministeriet med. Vi drøfter 

om der reelt har været en forhandling, da bestyrelsesformanden ikke ville gå i dialog. Vi over-

vejer, om sagen skal gå videre til niveau 3.  

 

9.c. Øvrige HB-medlemmer 

 

Kreds 1:Der er nu 30 deltagere til kredsens generalforsamling.  

 

Kreds 2:Har ringet til tidligere repræsentanter i kredsen, da man mangler kandidater til repræ-

sentantskabsmøde. Alle repræsentanter er nu fundet, dog ikke suppleanter.  
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Kreds 3: Ved revisormøde er man blevet opmærksom på, at man kun får honorar af grundløn-

net i modsætning til frikøbet, hvor det beregnes af hele lønnen. Det foreslås, at dette ændres.  

 

Orienterede om xx – efterskole hvor TR har sagt op. En ny vil gerne stille op, men vedkom-

mende har oplyst, at dette først sker efter sommerferien. Forstanderen har oplyst en fra se-

kretariatet om, at valg finder sted efter påske.  

 

Kreds 4:i.a.b.  

 

Kreds 5: Det blev bemærket, at et KB medlem har sendt et spørgsmål, som man havde for-

ventet enten formanden eller næstformanden besvarende.  

HWI tilkendegav, at vedkommende har sendt en mail til PST fra sekretariatet, som HWI har 

besvaret.  

 

Der har været afholdt et § 37 møde i kredsen, som RBE ikke var orienteret om. TR har efter-

følgende trukket sig. Det er uheldigt, at han ikke har fået denne orientering.  

 

Kreds 6: i.a.b. 

 

Kreds 7: Mangler kandidater til repræsentantskabsmøde. Vil forsøge at ringe ud.  

 

Valgproceduren blev drøftet, hvis man stiller op fra ”gulvet”.  

 

Kreds 8: 

Mangler kandidater til repræsentantskabsmødet. Vil forsøge at ringe ud.  

 

9.d Sekretariatet 

HWI orienterede om, at foreningen har ansat en ny konsulent pr. 1. april 2016. Hun hedder 

Edith Berggren og er jurist.  

 

9.e HKC’s bestyrelse 

HWI orienterede om, at der var bestyrelsesmøde i går. Regnskabet er snart færdigt. Det ser 

ud til, at HKC kommer ud med et underskud på ca. 180.000 kr. (mod varslet ca. 300.000 kr.) 

Omstændighederne taget i betragtning, så er det positivt.  

 

10. Personsager 

Formanden orienterede om status i den sag vi har ført for medlemmet mod en elev, der havde 

lukket en lem op, og hvor læreren har fået et mén. Der foreligger nu en udeblivelsesdom. Sa-

gen bliver bragt videre til inkasso.  

 

HWI orienterede om en opstået problemstilling i relation til konfliktbidrag. Vedkommende er 

ansat under lockouten, får konfliktstøtte, og melder sig ud i februar ’14, da vedkommende skal 

være selvstændig. Der findes ikke en fagforening for selvstændige, og har derfor ikke været i 

en anden fagforening. Spørgsmålet er om vedkommende skal betale konfliktbidrag ved gen-

indmeldelse? Denne problemstilling er der ikke taget højde for i vedtægterne, og derfor er der 

ikke belæg for at fritage ham.  

Der var tilslutning i HB til, at vedkommende ikke betaler konfliktbidrag, da intentionen var at 

man ikke kunne stå udenfor og så melde sig ind.  

 

11. Eventuelt 

 

Et HB medlem bemærkede, at man ikke længere får en orientering fra sekretariatet om, at et 

TR har ophørt hvervet.   

 



 

 

13 

 

Et HB medlem efterspurgte liste over udmeldte medlemmer i kredsen, da der noget overra-

skende er sket en del udmeldelser. Dette kan trækkes via DocuNote.  

 

 

Referent: 

Kristina Dalgaard-Juul 


