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FRIHEDENS RØDE TRÅD

De frie skolers historie er vævet 
tæt sammen med den måde, vi i 
Danmark tænker og praktiserer 
friheden på.

Skolerne opstod i en pe-
riode, hvor blandt andre 
Grundtvig sloges hårdt for 
at beskytte mindretallet mod 
det flertalsdiktatur, som kan 
blive demokratiets skyggeside. 
Flertallet bestemmer, men de 
skal ikke bestemme alt, mente 
Grundtvig. Han understregede, 
at mindretallet har ret til at 
leve i overensstemmelse med 
sine egne værdier og tanker, 
og at flertallet aktivt bør støtte 
mindretallets muligheder for 
at praktisere deres livsform og 
leve ud fra deres værdier. Så 
længe, naturligvis, at det ikke 
går ud over andres mulighe-der 
for at gøre det samme. 

I dag er frihedstænkningen 
på retur, og de frie skolers ret 
til at være anderledes begræn-
ses af politikerne.

Vi sætter derfor fokus på fri-
heden med en række små noter. 
Men kampen for friheden spil-
ler også en central rolle i selve 
beretningen. De frie skoler skal 
forblive frie. Eller med Grundt-
vigs ord: ”Frihed for alt, hvad 
der kommer af ånd”. 
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Det er et problem, at der ikke læn-
gere er plads til den enkelte politiker 
i partiernes udmeldinger på forskel-
lige politikområder, for nuancerne 
går tabt. Samtidig er det meget svært 
at få politikere til at formulere en klar 
vision for, hvad de vil med Danmark 
og det danske samfund. I dag gælder 
det, som Eva Secher Mathiasen på-
peger i det indledende citat, primært 
om at tilpasse sig konkurrencestaten 
og fodre pengemaskinen. 

Bjarne Corydon og co. skrev og 
talte i den forrige regeringsperiode 
om nødvendighedens politik. ”Vi 
bliver nødt til at gøre sådan og sådan 
for ellers…”. Men nødvendighedens 
politik findes ikke. Politik består af 
valg og prioriteringer, og det er det, 
vi vælger politikere til at gøre for os 
– de skal vælge og prioritere. Hvis vi 
ikke kan lide deres prioriteringer, så 
kan vi vælge nogle andre.

Vi har brug for politikere, som 
klart viser og forklarer os, hvad det er 
for et Danmark, de ønsker, at vi skal 
have om 10, 20 eller 30 år. Hvad er 
det, de ønsker sig for vores børn? Og 
hvad er det for et samfund, de gerne 
vil, vores børn skal vokse op i? 

Eksemplerne er mange på, at det 
der interesserer politikerne mest, 
er det nære og det kortsigtede, som 
giver stemmer, og dermed plukker de 

”Politikere skal få os til 
at drømme om den 
fremtid, som de taler 
om. Men jeg drømmer 

fandme ikke om noget konkurrence-
samfund, hvor mine børn skal vokse 
op som møtrikker i den kæmpestore 
maskine, politikerne drømmer om, at 
Danmark skal blive i det globalise-
rede samfund. Det er, som om vi har 
glemt, at mennesker har værdi, blot 
ved at de er til”.

Således skrev formanden for 
Dansk Psykolog Forening, Eva Se-
cher Mathiasen, i et læserbrev i Infor-
mation, som blev citeret i Frie Skoler 
i december sidste år. Og hvor har hun 
ret. Der er gode grunde til, at politi-
kerne har problemer med troværdig-
heden. I et interview på P1 den 4. juli 
i år beskrev Eyvind Vesselbo fra Ven-
stre tydeligt, hvorfor han forlod poli-
tik efter 14 år. Da han startede i Folke-
tinget, gik han ind i politik for at være 
med til at præge og forandre sit land. 
Og han fik lov til dette i et ret stort 
omfang. Men politik har forandret sig. 
I dag er politik topstyret som en virk-
somhed, og politikerne på tinge age-
rer i meget høj grad stemmekvæg for, 
hvad partiernes top beslutter. Derfor 
mener Eyvind Vesselbo, at han kan 
gøre mere gavn uden for Folketinget 
end inden for. 

SKRIFTLIG BERETNING 2016
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nogle gange frugter, der hænger så 
lavt, at de er blevet til ildelugtende og 
rådden nedfaldsfrugt, som man skulle 
lade ligge, og som ikke nødvendigvis 
bringer Danmark et sted hen, hvor vi 
på sigt ønsker at være.

Lad os blot eksemplificere med 
det frie skoleområde. I 2013 blev læ-
rerne lockoutet, fordi arbejdsgiveren 
(staten) ønskede at give ledelserne 
fuld ledelsesret over lærernes ar-
bejdstid. Ved udarbejdelsen af lov 
409, som blev grundlaget for den 
fremtidige skoledrift, ville det have 
været et ”normalt” konfliktscenarie, 
hvis man havde skævet både til ar-
bejdsgivernes og -tagernes ønsker 
og skrevet en lov, som tog hensyn til 
begge parter. Det gjorde man som 
bekendt ikke – man valgte at skrive 
arbejdsgivernes lov, fordi man sam-
tidig skulle finansiere en folkesko-
lereform med lærernes arbejdstid. 

pet for nogle uspiselige arbejdstids-
regler og i stedet måske haft en frisk 
og fornuftig folkeskolereform.

Tænkningen fra politikerne og 
embedsværkets side er, at vi prin-
cipielt set skal arbejde på samme 
måde på alle arbejdspladser, for så 
bliver alt godt og især let at admi-
nistrere. Men så enkelt er det bare 
ikke. Der er masser af måder at ind-
rette fx lærernes arbejdstid på. Og 
det er afgørende for alle mennesker, 
at der er en vis grad af gennemsku-
elighed i, hvordan arbejdet indrettes 
og afvikles. Overenskomstsystemet 
vidner netop om, at det er smart 
at indrette overenskomster, så de 
rent faktisk passer til den måde, der 
arbejdes på inden for de enkelte 
områder. Derfor er der ikke kun én 
måde at gøre tingene på – det er 
ikke nødvendigt at indrette alle sko-
ler og institutioner ens. Det er valg 
og prioriteringer, som har gjort ikke 
mindst de frie skoler til det, de er. 
Ikke alt skal reguleres og ensrettes 
– der skal være plads til frihed, og 
skolerne skal være meget opmærk-
somme på, hvad rigid planlægning 
for eksempel kommer til at betyde 
for lærerrollen og ikke mindst lærer-
nes eget syn på deres rolle. 

Og det frie skoleområde stod blot i 
vejen for processen. Der var egent-
ligt ingen politikere, som ønskede 
ændringer på det frie skoleområde. 
Vi underviste i forvejen det antal 
timer, som det var målet at opnå i 
folkeskolen. Lederne havde i for-
vejen en stor ledelsesret, som kun 
få faktisk ønskede at ændre på. Så i 
den højere sags tjeneste, forandrede 
man ikke bare folkeskolen men også 
det frie skoleområde. Der er opstået 
nye kulturer, nye lærerroller og ikke 
mindst nye ledelsesroller – men 
har de frie skoler haft nogen gavn 
af dette? Har det givet os bedre frie 
skoler end dem, vi havde i forvejen? 
Svaret på begge spørgsmål er nej. 
Tænk, hvad politikerne kunne have 
nået af resultater, hvis de i stedet for 
en politisk og ideologisk motiveret 
arbejdskamp havde inviteret lærerne, 
lederne, forældrene og eleverne ind 
i maskinrummet, og vi i fællesskab 
havde fundet ud af, hvordan en re-
form skulle se ud. Og tænk, hvis man 
i stedet for at tromle lærerne 
havde valgt at finde løsninger, 
som ikke kastede lærerarbejdet 
ud i den største kolbøtte, nogen kan 
huske. Det ville have honoreret den 
politiske tradition, som vi har i Dan-
mark, nemlig, at de gode løsninger 
findes i fællesskab. Så havde vi slup-

Det nødvendige opgør

» Og tænk, hvis man i ste
det for at tromle lærerne 
havde valgt at finde løs
ninger, som ikke kastede 
lærerarbejdet ud i den 
største kolbøtte, nogen 
kan huske«. 
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ten fra staten. I Grund-
loven er det imidlertid 

tydeligt beskrevet, at 
undervisningen på 
de frie skoler skal 

stå mål med kravene til folke-
skolen – det og ikke andet. Men i 

de senere år er der kommet flere og 
flere krav, som de frie skoler skal ho-
norere, og der er endnu flere på vej. 

Henover sommeren har et lov-
forslag om stramning af det skær-
pede tilsyn på de frie skoler været 
til høring. Dette er blot det seneste 
eksempel på, at de frie skolers frihed 
til at lave skole er truet. Tilliden til, 
at de frie skoler gør det ordentligt, 
erstattes ganske enkelt af kontrol – 
og især kontrol af muslimske skoler. 
Der lægges med den nye lov op til, 

at der indføres et nyt kriterium, 
som de frie skoler skal forholde sig 

til – nemlig ”demokratisk dannelse”. 
Demokratisk dannelse står der intet 
om i folkeskoleloven. Det er nemlig 
bemærkelsesværdigt, at det eneste 
krav, som frie skoler skal leve op til 
ifølge Grundloven, er, at de skal stå 
mål med folkeskolen. Så skal vi nu til 
at have specielle krav på det frie sko-
leområde, som ligger ud over, hvad 
der kræves i folkeskolen? 

Hele lovgivningskomplekset er en 
del af radikaliseringspakken, og alle 
de nye tiltag sigter da også på, at man 
fra politikernes side vil gøre det svæ-
rere at lave og drive muslimske fri-
skoler. Lad os endnu engang slå helt 
fast, at det er afgørende, at de frie 
skoler har et godt og velfungerende 
tilsyn. Det er et væsentligt parameter 

FRIHED
De frie skoler er stærkt udfordret af 
politikere, som søger hurtige løsnin-
ger men mangler respekt for historie 
og tradition, og som har et bekymren-
de stort fokus på angsten og frygten 
i det danske samfund. De frie grund-
skoler og efterskolerne huser mere 
end hver femte grundskoleelev i Dan-
mark, og tallet stiger stille og roligt. 
Jo flere vi bliver, jo mere interesserer 
politikerne sig for os. Det er sådan set 
politisk forståeligt, da de frie skoler 
modtager ganske store tilskud til drif-

8 FRIE SKOLERS LÆRERFORENING  

FRIHED ER KÆRLIGHED – 
FRIHEDENS ETYMOLOGI

Det danske ord ”frihed” ligger 
tæt op ad det tyske Freiheit, det 
engelske freedom, det hollandske 
vrijheid og flere andre sprog. Det 
er beslægtet med andre tyske ord 
som Freund (ven) og Friede (fred) 
og danske ord som frænde og 
frille.

Ordets oprindelige rod er 
det protoindo-europæiske ord 
Pri, som betyder kærlighed. 
Derfor betød tyske ord-
forbindelser med ”Vri/
Frei” ”elskede”, ”ven” 
eller ”at elske”. Efter-
hånden udviklede ordet sig til 
også at rumme ordets nuværende 
betydning, måske fordi ordene 
for ”elskede” og ”ven” blev 
brugt om de frie medlemmer 
af ens klan, altså dem, der ikke 
var slaver. Også i dag har ordet 
mange forskellige betydninger, 
for hvad betyder frihed egentlig? 
Det er et ord med stor symbol-
værdi og rummelighed, hvorfor 
folk tager sig frihed til at bruge 
det, som de vil. Eller som den 
franske forfatter Montesquieu 
udtrykker det:  En hver magthaver 
vil beskrive netop sin styreform 
som frihedens. █ 



for at kunne legitimere vores skoler. 
Men det er samtidig afgørende, at 
de frie skoler har friheden til at lave 
skole på andre værdier end dem, som 
er fremherskende i samfundet og i 
folkeskolen. Angsten og frygten, som 
sniger sig ind overalt i det danske 
samfund, har med terrorangreb i Ve-
sten og med krigene i Syrien og Af-
ghanistan at gøre. Selvom politikere 
ved højtidelige lejligheder bekendt-
gør, at vi ikke må blive til et skræmt 
og afstumpet folk, som handler i 
frygt, så er det lige præcis det, som er 
ved at ske, og nu begynder det også at 
afspejle sig i lovgivningen. 

Stramningerne af tilsynet på det 
frie skoleområde er ikke rationelt 
begrundet. Vi har i FSL spurgt For-
svarets Efterretningstjeneste, Politiets 
Efterretningstjeneste samt Rigspoliti-
et, og ingen af dem har konstateret en 
sammenhæng mellem radikalisering 
og skolegang. Samtidig kan vi konsta-
tere, at ministeriet allerede kan gen-
nemføre tilsyn på de frie skoler, som 

man mistænker for ikke at leve op til 
reglerne. Muligheden har bare ikke 
været anvendt i to år. Så det eksiste-
rende tilsynssystem anvendes ikke, og 
måske var det der, man skulle starte, 
før man strammer yderligere op. Hvis 
der foregår ulovlige ting på frie sko-
ler, så skal det stoppes. Hvis der ud-
øves forskelsbehandling af eleverne 
på baggrund af deres tro, hudfarve, 
seksuelle orientering, køn eller andet, 
så skal det stoppes. Men at mistæn-
keliggøre en hel gruppe af skoler 
(eller en minoritetsgruppe, som det er 
tilfældet med radikaliseringspakken), 
blot fordi politikerne ikke bryder sig 
om det værdigrundlag, som skolerne 
hviler på – det er ikke demokratisk, 
ja, det er muligvis i strid med Grund-
loven. Såfremt loven vedtages i sin 
nuværende form, så vil vi undersøge 
dette nærmere. For de frie skolers fri-
hed til selv at bestemme værdierne og 
indholdet af undervisningen er afgø-
rende for skoleformens mulighed for 
at være et reelt undervisningsmæssigt 
alternativ til folkeskolen.

Det er ikke nødvendigt at forfølge 
de muslimske frie skoler. Det er et 
udtryk for valg og prioriteringer, 
som politikerne foretager i Folke-
tinget. Valg, som bygger på angst og 
intolerance, og som udløser brug 
af autoritære repressalier. Valg, som 
begrænser ikke bare muslimske 
skolers mulighed for at drive skole, 
men som påvirker vores allesammens 
basale demokratiske rettigheder til at 
tænke og handle frit. Det her er ikke 
kun en reel fare for vores demokrati, 
men i høj grad også for de frie sko-

lers muligheder for at lave frie skoler. 
Thorstein Balle (seniorforsker på 
Grundtvigscenteret på Aarhus Uni-
versitet) siger i Frie Skoler i maj i år, 
at friskolelovgivningen siden 2002 er 
blevet skærpet i en grad, så det i dag 
vil være umuligt for eksempel at op-
rette en lilleskole, som vi kendte dem 
i 60’erne og 70’erne: 

”… Folkene bag skolerne syntes, 
at vi havde et lortesamfund, at vores 
borgerlige demokrati ikke var et or-
dentligt demokrati, og at det skulle 
laves om. Det må man ikke mene nu 
– det er udelukket. Det er en under-
kendelse af den danske tradition om, 
at man ikke bare beskytter men også 
støtter minoriteter i deres ret til at 
leve deres liv, som de vil”, siger Thor-
stein Balle.

Og det er lige præcis her, faren lu-
rer: At vi langsomt men sikkert accep-
terer småændringer af de spilleregler, 
som gælder på det frie skoleområde 
og i samfundet, hvorved vi stiltiende 
accepterer, at vores samfund radikalt 
skifter kurs. For det er helt i orden, 
at de frie skoler af tilsynet bliver 
bedømt på, hvordan de rent faktisk 
agerer, men det er ikke ok, at de dis-
krimineres på baggrund af deres vær-
dier og ideologiske holdninger.

De fleste lærere er ikke tilfældige 
forbipasserende i de frie skoler. Som 
lærernes repræsentanter bliver Frie 
Skolers Lærerforening også i nogle 
sammenhænge skoleformens eller 
den frie skolesektors repræsentan-
ter – vi forsvarer lærernes ret til at 

»Selvom politikere ved 
højtidelige lejligheder 
bekendtgør, at vi ikke 
må blive til et skræmt og 
 afstumpet folk, som hand
ler i frygt, så er det lige 
præcis det, som er ved 
at ske, og nu begynder 
det også at afspejle sig i 
 lovgivningen«. 

SKRIFTLIG BERETNING
 FRA HOVEDBESTYRELSEN
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arbejde i og udvikle den skole, som 
de kan stå inde for – præcis som 
forældrene har ret til at vælge skole, 
så har lærerne det jo også. Lærerne 
har af forskellige grunde valgt de frie 
skoler til på grund af netop de vær-
dier, som en given skole er baseret på, 
eller på grund af de muligheder, der 
er, for at lave anderledes skole end i 
folkeskolen. Derfor står Frie Skolers 
Lærerforening vagt om skolernes fri-
hedsrettigheder, og vi forsvarer dem, 
når de er under pres. Men kampen er 
op ad bakke. Det politiske flertal ar-
bejder ikke for anerkendelse af mino-
riteters ret til at leve deres liv, som de 
selv ønsker. Der er snarere et ønske 
om, at hvis nogen er kritiske over for 
vores system, så skal de slet ikke være 
her i landet. 

HVAD SKAL VI MED SKOLEN?
På det skole- og uddannelsespoliti-
ske område foregår der for tiden en 
kamp, hvor der på den ene side er 

politikere og andre dagsordensættere, 
der mener, at skolen mest af alt er til 
for at levere kvalificeret arbejdskraft 
til fremtidens konkurrencesamfund. 
Der er et stigende krav om effekti-
visering, om målbare resultater, om 
tidlig kompetenceafklaring og hurtig 
gennemførelse af uddannelser. Der er 
på denne fløj af uddannelsesslaget en 
udbredt opfattelse af, at uddannelse 
skal kunne betale sig i kroner og ører, 
at eleverne i grundskolen skal tage sig 
sammen, at skoler og uddannelsesin-
stitutioner skal kunne dokumentere 
resultater på alle områder, at karak-
terkrav motiverer, og at tests fører til 
bedre undervisning.

På den anden side står vi som de 
fagprofessionelle ude i skolerne med 
den opfattelse, at børn, skole og ud-
dannelse har en selvstændig værdi, at 
skolen skal andet og langt mere end 
at levere fremtidens arbejdskraft, og 
at kvalitet i skolen ikke kun kan måles 
med et tal – skolen har en selvstæn-
dig værdi.

Når Ole begynder i skolen som 
seksårig, så kan han se frem til 10 år, 
hvor han tilbringer en væsentlig del 
af sine vågne timer i skolen.  Dermed 
bliver skolen sammen med familien 
den vigtigste faktor i et menneskes 
udvikling. Vi låner forældrenes børn 
i 10 år, og det forpligter os til at sørge 
for, at skolen ikke bare bliver en 
oplæring i forhold til et kommende 
erhvervsliv. I de 10 år gennemgår bar-
net en udvikling, som ikke ses tilsva-
rende på noget andet tidspunkt i et 
livsforløb. I skolen skal man selvføl-
gelig lære alt, hvad man har brug for i 

et fremtidigt liv. Man skal kunne læse 
og regne – ikke af hensyn til et frem-
tidigt erhverv, men af hensyn til et 
liv som menneske i et samfund, hvor 
meninger kan udveksles, og hvor de-
mokrati kan leve. Men man skal også 
kunne lave mad, finde glæden ved 
at bevæge sig, opleve fællesskabets 
magiske kraft, opfatte fordybelsens 
betydning for indsigt og forståelse af 
et felt og meget andet for at kunne 
begå sig som menneske.

Vi skal ikke begrænse skolen til at 
være en forberedelse til et voksener-
hvervsliv – børn har krav på en skole, 
som de kan leve i. En skole, som giver 
mening for dem, og som respekterer 
deres forskellige evner og behov. Og 
den skole er en almen skole, hvor 
det ikke er erhvervslivets krav eller 
konkurrencen med 1,3 milliarder 
kinesere, som skal være determine-
rende for indholdet. Udgangspunktet 
er, at personlig udvikling, faglighed, 
sociale kompetencer, dannelse og 
meget mere til sammen udgør det 
fundament, som den danske skole 
skal basere sig på. 

Set i lyset af at børn tilbringer 10 
år af deres barneliv i skolen, er det 
tankevækkende, at man nu indfører 
en afgangseksamen i stedet for af-
gangsprøven. På forespørgsel svarer 
undervisningsministeren, at man 
ønsker at sende et signal om, at det 
er vigtigt, at man lærer noget i skolen, 
og at man skal gøre sig umage. Men 
man har med adgangskravene til alle 
ungdomsuddannelser og indførelsen 
af begrebet eksamen faktisk besluttet, 
at det nu er muligt at dumpe i grund-

»Vi skal ikke begrænse 
skolen til at være en for
beredelse til et voksener
hvervsliv – børn har krav 
på en skole, som de kan 
leve i. En skole, som giver 
mening for dem, og som 
respekterer deres forskel
lige evner og behov«. 
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skolen. Det 
betyder, at der 
fra nu af hvert år vil 
være nogen, der forlader 
skolen med et stempel, der 
siger, at de ikke lykkedes 
med det, som de brugte 
10 år af deres liv på. Det er 
forkert. Ud over at de ikke kan få lov 
til at tage en ungdomsuddannelse, 
så er de altså også dumpet som elev 
i grundskolen. Det er næsten på ni-
veau med at meddele dem, at de er 
dumpet i deres liv, og det er ikke i 
orden. At gå i skole skal handle om 
at kunne meget andet og mere end at 
reproducere den viden, som lærerne 
har fyldt på. Der skal være plads til 
at træde ved siden af og lære af sine 
fejl. Der skal være plads til, at det 
ikke kun er de boglige dyder, som 
regnes for værdifulde. Der skal være 
plads til livshændelser, som har be-
tydning for ens skolegang. Der skal 
være plads til, at det enkelte barn 
finder sin egen vej. Det er ansvars-
fralæggelse blot at konstatere, at ele-
verne jo bare kan tage sig sammen. 
Såfremt elever forlader grundskolen 
uden at have lært det, de skulle, så er 
det skolen, der ikke er god nok – så 
er det skolen, der dumper, og det kan 
politikere og andre meningsdannere 
gøre noget ved.

Poul Nyrup sagde en gang (og det 
blev en kliché): Kan vi ikke gøre det 
lidt bedre? – Det 'VI' betød ikke den 
enkelte mor med barnet på cyklen, 

det betød 'VI' som samfund. Nu må 
'VI' (lovgivere, folketing, kommuner, 
vælgere, lærere, forældre) tage ansva-
ret for skolen i stedet for at lægge hele 
ansvaret over på den enkelte elev.

SAMARBEJDE MED MINISTERIET
Vi har i det forløbne år for første 
gang fået mulighed for at deltage 
i Undervisningsministeriets bag-
grundsgrupper om forhold, som 
angår lærerne – ikke kun på de frie 
skoler men også lærerne mere gene-
relt. Der er ingen tvivl om, at der i 
øjeblikket er stærkt fokus på de frie 
skoler. Som repræsentanter for de 
lærere og børnehaveklasseledere, der 
har ansvaret for godt 1/5 af grund-
skoleeleverne, har vi en helt legitim 
interesse i at være inddraget i de 
projekter, ministeriet igangsætter, og 
vi har en klar interesse i at forholde 
os til og påvirke den lovgivning, der 
har indflydelse på muligheden for at 
udvikle vores profession. Vi er meget 
tilfredse med, at vi nu er en del af 
kredsen omkring udvalgsarbejder i 
ministeriet, og det er en anerkendel-
se af Frie Skolers Lærerforening som 
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FRIHEDENS  
ERKLÆRINGER
 
”1. Menneskene fødes og forbliver 
lige i rettigheder. Sociale forskelle 
kan kun begrundes med almenvel-
let.
2. Formålet for enhver politisk 
sammenslutning er at bevare de 
naturlige rettigheder. Disse er fri-
heden, ejendomsretten, sikkerhe-
den og retten til modstand mod 
undertrykkelse.
3. Friheden består i at kunne 
gøre det, som ikke skader 
 næsten; brugen af de naturlige 
rettigheder begrænses kun af, 
at de andre borgere sikres de 
samme rettigheder. De grænser 
kan kun bestemmes ved lov”. █  

Kilde: Erklæringen om menneskets 
og borgerens rettigheder, 1789. 
 

”Den personlige frihed er 
ukrænkelig. Ingen dansk borger 
kan på grund af sin politiske eller 
religiøse overbevisning eller sin 
afstamning underkastes nogen 
form for frihedsberøvelse”. █

Kilde: Danmarks Riges Grundlov, 
1953.



»Derfor opfordrer FSL alle frie skoler 
til at byde aktivt ind med at løse 
opgaven med at modtage og integrere 
de flygtningebørn, som er kommet, 
eller som kommer til Danmark« 

en ansvarlig og legitim repræsentant 
for lærerne på de frie skoler, at vi nu 
i langt højere grad end tidligere ind-
drages i ministeriets arbejde. 

Som eksempler kan nævnes projek-
tet, der skal munde ud i en ny strategi 
for arbejdet med trivsel og imod mob-
ning, et projekt, som skal styrke over-
gangen mellem grundskole og ung-
domsuddannelser, og vi kan nævne 
lovgivers ønske om at ændre tilsyns-
reglerne for de frie skoler og udarbej-
delse af et materiale om børnekonven-
tionens betydning i forbindelse med 
udskrivning af elever. Alt sammen 
projekter, der har betydning for lærer-
nes arbejde, og selv om vi ikke altid 
er enig i den retning, ministeriet og 
politikerne vælger, så har vi nu en ny 
mulighed for at komme til orde med 
vores synspunkter og erfaringer – ud 
over de mange høringssvar, som vi 
hvert år udarbejder i forbindelse med 
nye love og bekendtgørelser.

Vi har også deltaget i arbejdet med 
at påvirke forholdene for modtagelse 
af flygtningebørn i det danske skole-
system. Desværre er loven udformet, 
så den udelukkende tager hensyn 
til kommunernes økonomi og ikke 
flygtningebarnets tarv. Det eneste 
glædelige ved udformningen af lov-

givningen er, at de frie skoler faktisk 
er medtænkt og nævnt i lovgivningen 
om undervisningen af flygtningebør-
nene. Spørgsmålet er imidlertid, om 
kommunerne rent faktisk vil gøre 
brug af muligheden, da det er den 
enkelte kommune, som kommer til at 
bære hele udgiften. Der følger ikke 
statstilskud med til flygtningebørn. 
På den måde bliver det lige så dyrt 
for kommunerne at bruge det frie 
skoletilbud som det kommunale, 
medmindre at der er nogle af de frie 
skoler, som giver et billigere tilbud – 
fx ved at spare på lærernes løn. 

I lovforslaget lægges der ydermere 
op til, at modtageklasser kan læses i 
helt nye private tilbud og på de frie 
skoler uden for skolernes almindelige 
matrikel. Det er en virkelig dårlig idé, 
da et af hovedformålene med modta-
geundervisningen bør være, at flygt-
ningebørn møder helt almindeligt 
danske børn i forbindelse med deres 
skolegang – det er helt sikkert også 
en genvej til at lære dansk hurtigt.

Det er drønærgerligt, at politiker-
ne ikke benyttede muligheden for at 
lave et rigtig godt modtagelsesforløb 
for flygtningebørnene, og det eneste, 
man kan håbe på, er, at de bekymrin-
ger, som her er luftet, vil blive gjort 
til skamme. Mange frie skoler vil være 
rigtig gode til at være med til at løse 

denne samfundsmæssige opgave, og 
derfor opfordrer FSL alle frie skoler 
til at byde aktivt ind med at løse op-
gaven med at modtage og integrere 
de flygtningebørn, som er kommet, 
eller som kommer til Danmark.

Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) lavede i det forløbne år en rap-
port om udskrivninger af elever på de 
frie skoler. Rapporten viste, at mange 
elever udskrives, men den viser ikke 
så meget om baggrunden for disse el-
ler noget om, hvor mange elever som 
i den samme periode har foretaget 
ufrivillige skoleskift i folkeskolen. Der 
blev hurtigt efter rapportens frem-
læggelse udarbejdet et materiale til 
elever og skoleledelser om, hvordan 
man skal forholde sig, såfremt en ud-
skrivning er på tale. Herefter blev der 
nedsat en ministeriel arbejdsgruppe, 
hvor vi også fik plads, som skulle 
beskæftige sig med opfølgningen på 
rapporten. Også her har vi sat vores 
præg, og vi arbejder i denne gruppe 
for, at der også laves et materiale til 
lærerne, så de kan agere hensigts-
mæssigt, hvis det bliver nødvendigt at 
udskrive en elev. 

Så vi har på mange områder delta-
get og sat vores præg på forhold, som 
også i det daglige har stor betydning 
for lærere og børnehaveklasseledere 
på det frie skoleområde.
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EFTERUDDANNELSE
I januar gennemførte vi en lille med-
lemsundersøgelse for at finde ud af, 
om lærerne på de frie skoler er inte-
resserede i, at der arrangeres kurser 
i undervisningsfag specielt målrettet 
de frie skoler. På folkeskoleområdet 
er der vedtaget og igangsat et kom-
petenceløft frem mod år 2020, og vi 
forestiller os, at der på en del frie 
skoler vil være et tilsvarende ønske.

Undersøgelsen viste et udbredt 
ønske om kurser i undervisningsfage-
ne, og derfor har vi indgået et samar-
bejde med VIA-læreruddannelsen om 
at udbyde særlige kurser for lærerne 
på de frie skoler. I første omgang 
drejer det sig om de fire største fag – 
dansk, matematik, engelsk og idræt. 
Aftalen betyder, at der både tilbydes 
kurser for lærere, som har en lærer-
uddannelse og lærere med anden 
uddannelsesbaggrund. 

I forbindelse med undersøgel-
sen spurgte vi til lærernes uddan-
nelsesbaggrund, og med en rigtig 
fin svarprocent kan vi nu for første 
gang med stor sikkerhed sige, at 75 
% af lærerne på de frie skoler har 
en læreruddannelse fra en profes-
sionshøjskole/et seminarium, 5 % er 
uddannet på den frie lærerskole i 
Ollerup, næsten 7 % har en lang vide-
regående uddannelse, og 13 % har en 

håndværksmæssig uddannelse eller 
noget helt andet. Vi kan altså kon-
statere, at diversiteten er stor, og at 
lærernes kvalifikationer genereres fra 
mange forskellige områder. Selvom 
vi ikke har et uddannelseskrav på det 
frie skoleområde, så ses det tydeligt, 
at læreruddannelsen er det fore-
trukne rekrutteringsgrundlag, men at 
friheden til at ansætte de lærere, man 
finder bedst egnede, fortsat lever og 
anvendes ude på skolerne.

Det er også vores vurdering, at 
lærerne på de frie skoler er veluddan-
nede og interesserede i at efterud-
danne sig. Vi håber, at vi med de kur-
ser, som vi udbyder, kan være med til 
at understøtte kompetenceudvikling 
målrettet lærerne på de frie skoler.

Lærernes efteruddannelse er 
selvfølgelig skolernes ansvar, men 
vi vil gerne være med til at udbyde 
kurser målrettet lærerne og børne-
haveklasselederne på de frie skoler. 
Nogle kurser laver vi selv, og andre 
udbydes i samarbejde med andre. Vi 
udbyder fx sammen med skolefor-
eningerne kurser for de lærere og 
ledere, som arbejder med flygtninge 
på vores skoler.

POLITIKUDVIKLING
På årets repræsentantskabsmøde vil 
vi præsentere et antal politikker, som 

tilsammen udgør foreningens vær-
dimæssige fundament. Politikkerne 
består hver især af en række udsagn, 
som dækker den politiske basis, som 
foreningen hviler på. Meningen er, 
at det samlede kompleks af grund-
holdninger til henholdsvis sektoren, 
skole og uddannelse samt arbejds-
miljø og arbejdsmarkedet skal gøre 
det lettere for foreningens politikere 
og ansatte at forholde sig til, hvad 
foreningen mener. 

Det har været nødvendigt at udar-
bejde disse politikker, fordi vi i langt 
højere grad end tidligere blander os 
i politiske diskussioner. For at sikre 
at de udtalelser, vi kommer med, er 
solidt forankret i foreningen, har vi 
brug for et værdimæssigt fundament, 

»Nogle kurser laver vi selv, 
og andre udbydes i samar
bejde med andre. Vi udby
der fx sammen med sko
leforeningerne kurser for 
de lærere og ledere, som 
arbejder med flygtninge 
på vores skole«. 
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som blandt andet kan supplere det 
professionsideal, som vi vedtog på 
repræsentantskabsmødet i 2014.

Politikkerne, som er vedtaget i 
hovedbestyrelsen, tager alle afsæt i 
det arbejde, vi til daglig laver i for-
eningen. Politik er ikke statisk, så 
de udviklede politikker skal opfattes 
som foreningens grundholdninger 
eller, hvis vi havde været et parti, et 
principprogram, som giver udtryk for, 
hvad vores hovedsynspunkter er.

Vores deltagelse i ministeriets 
udvalg og arbejdsgrupper og vores 
initiativer på efteruddannelsesområ-
det er også eksempler på, at vi ønsker 
at styrke det professionelle sammen-
hold i foreningen. Vi er en profes-
sionsfagforening for lærerne på de 
frie skoler, og derfor skal vi arbejde 
på alle de områder, hvor vi kan være 
med til at udvikle vores profession, 
og hvor vi kan skabe respekt og for-
ståelse for det vigtige arbejde, som 
lærerne på de frie skoler udfører hver 
eneste dag.

Kampen om skolen har udviklet 
sig til en kamp mellem Christians-
borg-politikere, kommunalpolitikere, 
forskere, erhvervsfolk og skolefolk. Vi 

må stå fast på, at politik-
erne skal sørge for, at der er rammer 
og ressourcer til at lave skole – og så 
skal de lade de fagprofessionelle om 
at udfylde rammerne ude på skolerne.

LØN
Det største politiske emne for vores 
forening i det forløbne år har været 
lønnen. Vi har i flere år set, hvordan 
lønkurven for folkeskolelærere og 
lærere på de frie skoler kommer 
længere og længere fra hinanden. 
Det på trods af, at vi i 1999 havde 
fuldstændig identisk løn på de to 
områder. Vi har mange gange fra 
denne talerstol fortalt den triste 
historie om decentral løn og om, 
hvordan den i virkeligheden blev 
indført som et siciliansk tilbud, hvor 
det at stå uden for det decentrale 
lønsystem ville være det samme som 
at få endnu dårligere lønudvikling 
end andre faggrupper. Spørg bare 
lærerne på produktionsskolerne om, 
hvordan lærerlønudviklingen ser ud, 
hvis man ikke er omfattet af systemet 
– ikke godt eller rettere endnu værre 
end hos os. 
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FRIHED OG 
LITTERATUR

»Der hvor man brænder bøger, 
ender man med at brænde men-
nesker«, lyder det i Heinrich 
Heines tragedie Almansor fra 
1821, og historien er rig på despo-
tiske regimer, som frygter den 
frie litteratur. Måske fordi kam-
pen for frihed er temaet i mange 
romaner. Salman Rushdies Mid-
natsbørn beskriver Indiens fødsel 
efter den britiske kolonialisme. 
Den sydafrikanske nobelprisvin-
der Nadime Gordimer skrev om 
en verden efter apartheid. 

Dystopiske bøger beskriver 
fraværet af frihed. For eksempel 
George Orwells 1984, Aldous 
Huxleys Fagre Nye Verden og Ray 
Bradburys Fahrenheit 451. Alle 
bøger, som har været udsat for 
censur. 

Personlig frihed er også et 
stort tema i litteraturen. I flere 
af sine bøger tematiserer Henrik 
Pontoppidan løsrivelse fra fami-
lie og normer, mens Jonathan 
Franzen i sin store roman Free-
dom beskriver frihed på ameri-
kansk. Men få litterære personer 
har inspireret så mange friheds-
hungrende teenagere som beat-
forfatteren Jack Kerourac. 



Sidste år skrev vi i beretningen, at 
vi nu skulle prøve noget nyt. I stedet 
for at ryste på hovedet af, hvor tåbe-
ligt systemet er, så skulle vi omfavne 
det og se, hvad det rent faktisk kunne 
bruges til. 

Det har vi gjort – både på centralt 
og decentralt hold. Vi har iværksat en 
lønkampagne, som i den grad deler 
vandene, og som vi hen over somme-
ren evaluerede med medlemmer og 
tillidsrepræsentanter.

Kampagnen er slet ikke afslut-
tet, men i den kommende tid vil den 
fortsætte på de interne linjer med 
en massiv uddannelsesindsats over 
for tillidsrepræsentanterne i efter-
året 2016, inden vi tager stilling til, 
hvordan kampagnen skal se ud op til 
overenskomstforhandlingerne i 2018. 

Formålet med lønkampagnen er, at 
lærerne på de frie skoler inden 2018 
skal komme tættere på folkeskolelæ-
rernes løn. Det er faktisk et ret ambi-
tiøst mål, idet tillidsrepræsentanterne 
i gennemsnit skal sikre kollegerne 
mindst 2,7 % mere i decentral løn i 
indeværende overenskomstperiode 
for bare at følge med folkeskolelæ-
rernes lønudvikling. Så vi nærmer os 
først folkeskolelærernes niveau, når vi 
i fællesskab øger den gennemsnitlige 
decentrale løn med mere end 2,7 % 
på det frie skoleområde.

Mange tillidsrepræsentanter har 
i årenes løb gjort opmærksom på, at 
forældrene og bestyrelserne ikke ved, 
at lærerne på de frie skoler faktisk 
er dårligere betalt end deres kol-
leger i folkeskolen. Det har vi prøvet 
at råde bod på ved at lave plakater 

til skolerne, Facebook-kampagne 
og busreklamer, som alle har haft 
det mål at gøre opmærksom på den 
lønmæssige udfordring på det frie 
skoleområde. Bag kampagnen ligger 
et kampagnesite, hvor man blandt 
andet kan se et landkort med de sko-
ler, som udbetaler fair lærerløn eller 
er på vej mod det. I skrivende stund 
er der 107 skoler på kortet ud af over 
800 mulige – dejligt, at så mange er 
med, men der er god plads til, at vi 
kan blive mange flere. 

I forhold til tidligere kampagner 
har lønkampagnen fået rigtig megen 
opmærksomhed. Således er vores 
Facebook-kampagne nået ud til i 
omegnen af 2.000.000 brugere – det 
er imponerende godt, når vi selv 
skal sige det. Der har været en hef-
tig diskussion på Facebook af vores 
kampagne – og man kan i hvert fald 
konkludere, at det ikke altid er lige 
populært at gøre opmærksom på 
lønforskelle. 

Vi fik mange henvendelser i brev-
form og især på nettet. Henvendel-
serne handlede om mange forskellige 
ting, men vi vil her give et overblik 
over de væsentligste.

En del folkeskolelærere skrev, at 
vi som lærere på de frie skoler slet 
ikke løfter den samme opgave, som 
man gør i folkeskolen, og at det 
derfor er helt ok, at vi ikke har den 
samme løn. Eller folkeskolelærere, 
som mener, at når der ikke er noget 
uddannelseskrav på de frie skoler, så 
må vi også finde os i en lavere løn. 
Begge ovenstående udtalelser vidner 
om, at der er udbredte fordomme 

om de frie skoler i folkeskolen (lige-
som der også er det den anden vej), 
men hvorom alting er, så udfører vi 
præcis den samme opgave på præcis 
samme vilkår – hvilket selvfølgelig 
også bør afspejle sig i nogenlunde 
ens lønvilkår. 

”Hvorfor er det med løn egentligt 
så vigtigt? Er det ikke lige meget, 
om man får 1.000.000 kr. mere el-
ler mindre i livsløn, bare man har 
det godt og er glad for sit arbejde?” 
Mange stillede det spørgsmål i for-
hold til vores lønkampagne. Og nej, 
det er ikke lige meget. Lærerne på de 
frie skoler er ligesom deres kolleger 
i folkeskolen dybt professionelle, 
dygtige, engagerede og innovative 
fagpersoner, som mindst fortjener de 
samme lønforhold som deres kolle-
ger i folkeskolen. Ydermere er det et 
problem, når lønforskellen bliver af 
strukturel karakter. Frie Skolers Læ-
rerforening mener ikke, at der ikke 
må være forskel på lønnen mellem de 
ansatte på skolerne. Vi har heller ikke 

SKRIFTLIG BERETNING

»Mange tillidsrepræsen
tanter har i årenes løb 
gjort opmærksom på, at 
forældrene og bestyrel
serne ikke ved, at lærerne 
på de frie skoler faktisk er 
dårligere betalt end deres 
kolleger i folkeskolen«. 
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»Der  er også en del, som mener,  at 
Frie Skolers Lærerforening slet ikke 
skal sammenligne lønnen med folke-
skolen, for forholdene i øvrigt kan 
slet ikke sammenlignes. Det er 
ganske enkelt noget vrøvl«. 

promoveret det synspunkt, at der ikke 
må være forskel på lønnen mellem 
skolerne. Når vi råber vagt i gevær, så 
skyldes det, at vi kan konstatere, at 
der er strukturelle lønforskelle, som 
betyder, at der er betydelige lønfor-
skelle mellem folkeskolen og de frie 
skoler. Da systemet blev indført i 
1999, blev det præsenteret som en an-
den måde at udmønte løn på i staten 
– ikke som et system til at trykke løn-
nen med. Når vi forhandler løn med 
staten, er der ingen garanti for, at de 
løndele, som præsenteres i resultatet, 
rent faktisk kommer til udbetaling. 
Når staten samtidig vælger at operere 
med besparelser på indeværende og 
fremtidige skolebudgetter, så hæn-
ger det decentrale lønsystem ganske 
enkelt ikke sammen. Det er godt, at 
mange lærere på det frie skoleområde 
er glade for deres arbejde, men arbej-
det bærer ikke lønnen i sig selv, og vi 

bliver nødt til på sektorniveau at have 
nogenlunde samme løn som kolle-
gerne i folkeskolen.

Der er også en del, som mener, at 
Frie Skolers Lærerforening slet ikke 
skal sammenligne lønnen med fol-
keskolen, for forholdene i øvrigt kan 
slet ikke sammenlignes. Det er ganske 
enkelt noget vrøvl. Lærerne på de 
frie skoler underviser fuldstændig de 
samme børn, som lærerne i folkesko-
len gør. Lærerne fører op til afgangs-
prøver, gennemfører tests og laver 
livsoplysning – fuldstændig ligesom 
kollegerne i folkeskolen. Og lærerne 
har fuldstændig de samme arbejds-
tidsregler, som man har i folkeskolen 
– ingen forskel. Så, ja, de frie skoler 
laver mange steder anderledes skole 
end folkeskolen, men det eneste ram-
mevilkår, der virkelig adskiller de to 
sektorer fra hinanden, er lønnen, og 
det er ganske enkelt ikke fair.

En del skoleledere har ytret sig 
stærkt kritiske om vores kampagne, 
som de mener, er for generaliserende 
og ikke tager lokale forhold med i 
overvejelserne. Det kan undre lidt, 
at de skoler, som rent faktisk betaler 
lønnen, ikke bare lader det passere. 
Eller i det mindste gør opmærksom 
på, at lønnen faktisk er i orden hos 
dem. Eller måske tænker, at det er 
godt, at vi griber fat i problemet, for 

hvorfor skal de betale en løn, der er 
i orden, når de andre ikke skal? Det 
er jo konkurrenceforvridende, og det 
betyder, at de skoler, hvor man sparer 
på lønudgiften til lærerne, kan få me-
get mere skole for pengene – det er jo 
heller ikke fair. Herudover er lønpro-
blemet desværre af generel karakter 
– alt for få skoler betaler en løn, som 
er på niveau med folkeskolens – og 
derfor er det på sin plads med en 
generel kampagne. Således ved vi 
for eksempel fra friskoleforeningens 
statistikmateriale, at fra 2015 til 2016 
er den decentrale løn blevet lavere på 
friskolerne – det er hverken fair eller 
godt for sektoren.

Også problemstillingen om, at 
lønsystemet ganske enkelt ikke 
fungerer, har været hyppigt nævnt. 
Der er nogle, der har ment, at det er 
foreningen som central aktør, som 
har forhandlet lønsystemet på plads, 
og det derfor også er os, der skal 
løse problemerne i det. Det er jo 
delvist sandt – i hvert fald, at vi sid-
der med ved bordet, og dermed har 
vi indflydelse på systemet. Men det 
er skoleforeningerne og Modernise-
ringsstyrelsen, som ved hver eneste 
forhandling fortæller os, at der ikke 
er problemer med lønsystemet – men 
at det åbenlyst ikke fungerer, er klart 
for enhver lærer på det frie skoleom-

»Vi kan konstatere, at i de 
17 år, vi har haft systemet, 
så har vi tabt løn i  forhold 
til folkeskolen hvert 
 eneste år «. 
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råde. Måske er et af problemerne, at 
systemet er indrettet til en fuldt fi-
nansieret offentlig sektor, mens vores 
skoler lever af at kunne lave gode 
skoler for så få skolepenge som mu-
ligt. På den måde er der intet incita-
ment for skolerne til at løfte lærernes 
løn og få systemet til at fungere. 

Lønsystemet er noget møg, og vi 
gør alt, hvad der står i vores magt for 
at overbevise både de andre faglige 
organisationer på statens område samt 
Moderniseringsstyrelsen om, at det 
skal laves om. Men indtil det sker, så 
har vi det system, vi har – til gengæld 
skal det bruges, og det er en forpligti-
gelse for såvel ledelse som lærere.

Også nogle af de frie skolers egne 
lærere har rejst kritik af lønkampag-
nen. Hvis vi skal ud at kræve store 
lønstigninger, vil det gå ud over den 
skole, som vi vil kunne lave, lyder 
indvendingen fra den side. Ja, det er 
sandt. Men i 1999, da vi fik den sam-
me løn alle sammen, var det indhol-
det af undervisningen, som adskilte 
de frie skole fra folkeskolen – ikke 
lønnen. Sådan skulle det gerne blive 
igen. Og det kan betyde, at vi bliver 
færre om at løse opgaven ude på 
skolerne. Og det kan betyde, at klas-
sestørrelsen øges, eller at der ikke 
bliver råd til nye bøger, pc’er eller 
en flot, ny multisal. Men det er ikke 

foreningens holdning, at det er læ-
rerne, der skal betale for disse goder. 
Hvis en skole slår sig op på for ek-
sempel at have en lav klassekvotient, 
så er det noget, som bestyrelsen har 
valgt. Det er et valg og en priorite-
ring. Derfor må den også sende reg-
ningen for dette tiltag hen til dem, 
som rettelig skal betale den – nemlig 
forældrene. Det er fuldstændigt fair, 
at lærere på de frie skoler har en 
ordentlig løn. Selvom mange lærere 
brænder for deres skole og skole-
formen, er engagementet og glæden 
ikke uforenelig med en ordentlig 
lærerløn, så det vil vi fortsat slås for i 
Frie Skolers Lærerforening.

Endelig har skoleforeningerne 
givet udtryk for, at de ikke mener, at 
det er i orden at udstille hele sekto-
ren som et lavtlønsområde, hvilket 
de mener, vi gør med vores lønkam-
pagne. Stærkest sagde Troels Borring 
fra Efterskoleforeningen det i et in-
terview i Efterskoleforeningens eget 
blad, da han sagde:

”Det er ikke godt med en kam-
pagne i den stil, for FSL kommer 
– undskyld udtrykket – til at skide i 
egen rede…”

Samtlige skoleforeninger har un-
dervejs givet udtryk for, at de havde 
foretrukket, at vi var fortsat med at 
kæmpe for at få det decentrale løn-

system til at fungere gennem den 
gode dialog. Til det er der kun at 
svare: Det har vi prøvet i 17 år, og det 
virker ikke! 

Vi kan konstatere, at i de 17 år, vi 
har haft systemet, har vi tabt løn i for-
hold til folkeskolen hvert eneste år. Vi 
kan også konstatere, at vores arbejds-
givermodpart – det være sig Moder-
niseringsstyrelsen eller skoleforenin-
gerne – ikke aktivt har bestræbt sig på 
at promovere lønsystemet og få det til 
at fungere. Og vi kan ydermere kon-
statere, at det nærmest er med en vis 
skadefryd, at Moderniseringsstyrelsen 
og skoleforeningerne ved forhand-
lingsbordet skyder ethvert forslag, 
som vi kommer med til at få bedre 
gang i systemet, ned med begrundel-
sen: ”Der er ingen rekrutteringspro-
blemer på det frie skoleområde”. 

Så lønkampagnen bør ikke komme 
bag på skoleforeningerne. De skulle 
have forudset, at vi som fagforening 
ikke vil finde os i, at de frie skoler har 
grundskolesektorens ringeste løn-
niveau. Vi er ikke en skoleforening, 
som skal prioritere skolernes drift 
højere end lærernes vilkår. Vi er en 
fagforening, som ønsker ordentlige 
løn- og ansættelsesforhold for lærere 
og børnehaveklasseledere på det frie 
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skoleområde, mens skoleforeningerne 
er arbejdsgiverpart – også selvom 
nogle af dem ønsker at være noget 
andet og mere.   

I Frie Skolers Lærerforening så vi 
meget gerne, at skoleforeningerne tog 
skridt til enten at hjælpe med at få la-
vet et system, som kan fungere på det 
frie skoleområde, eller til – ligesom vi 
– at fortælle  Moderniseringsstyrelsen 
(gerne bag lukkede døre), at det eksi-
sterende lønsystem ikke fungerer og 
må forandres.

Vi mener på ingen måde, at det er 
tillidsrepræsentanternes eller lærer-
nes skyld, at det decentrale lønsystem 
ikke fungerer på det frie skoleom-
råde. Det er skoleledelserne, som 
aldrig har taget ansvar for det system, 
som vi nu engang har. Derfor har det 
været nødvendigt at tage nye midler i 
brug i kampen for fair lærerløn på de 
frie skoler. 

Vi er slet ikke færdige med at tale 
løn, og når vi mødes til repræsen-
tantskabsmødet, vil vi også have en 
evaluering med om, hvad tillidsre-
præsentanter og medlemmer mener 
om vores lønkampagne – det er i vir-
keligheden meget mere interessant, 
end hvad alle andre mener. 

På det overordnede centrale plan 
er der efter redaktionens afslutning 
på denne beretning på Frie Skolers 
Lærerforenings initiativ blevet af-
holdt en lønkonference i Centralor-
ganisationernes Fællesudvalg, som er 
den sammenslutning, der forhandler 
de overordnede overenskomstkrav 
i staten. Ydermere vil vi på vores 
kredsbestyrelsesseminar sætte løn på 
dagsordenen. Vi vil fra centralt hold 
prøve alle muligheder af for enten 
at få et decentralt lønsystem, som 
fungerer på det frie skoleområde, 
eller allerbedst at få lavet et helt nyt 
system, som kan gælde for alle stats-
ligt ansatte. 

Det er en central opgave for vores 
forening at have fokus på, at de store 
summer, som efterhånden burde 
være i lønsystemet, faktisk også ud-
møntes som løn og ikke som mursten 
eller andre tilskud til skolernes drift. 
Ingen skal være i tvivl om, at det er 
et krævende job at være lærer på en 
fri skole, og derfor er det også dybt 
professionelle lærere, som er på vores 
skoler. Det skal de betales ordentligt 
for – de skal have FAIR LÆRERLØN.

ARBEJDSMILJØ
For andet år i træk har vi i foreningen 
gennemført en trivselsmåling blandt 

medlemmerne på skolerne, og gene-
relt ser det heldigvis ud til, at lærerne 
har det godt på deres arbejdspladser. 
Ja, man kunne faktisk kort sammen-
fatte undersøgelsen således: Der er 
ok trivsel, hvor arbejdet giver god 
mening for den enkelte, men hvor 
der også er nogle åbenbare opmærk-
somhedspunkter, som fx arbejdsti-
dens tilrettelæggelse, det psykiske 
arbejdsmiljø og vold på skolerne.

Det er dejligt at konstatere, at 87 % 
af medlemmerne føler, at deres ar-
bejde giver mening. Og umiddelbart 
er det jo også et fint tal, når 72 % an-
giver, at de trives godt på deres skoler. 
Alligevel må vi samtidig konstatere, at 
mere end hver fjerde ikke trives, og 
det er stærkt bekymrende. Der kan 
være mange grunde til mistrivslen, 
og der peges i undersøgelsen på flere 
mulige forklaringer. 

Kun 45 % mener, at der det meste 
af tiden er et passende forhold mel-
lem tid og opgaver. 23 % angiver, at 
der er et misforhold mellem antal-
let af arbejdsopgaver og tiden til at 
løse disse. Et stigende antal af disse 
forklarer, at de ikke længere har den 
nødvendige tid til at løse opgaven 
med den kvalitet, som de ønsker. 
Medlemmerne peger samtidigt på, at 
forventningerne til læreren fra såvel 
forældre som ledelse er steget, hvilket 
også bidrager til det øgede pres, som 
disse lærere føler. 

Når man spørger medlemmerne, 
hvor meget fokus der er på det psy-
kiske arbejdsmiljø på deres skoler, så 
er svarene faktisk bekymrende. Det 
er kun 30 % af lærerne, som mener, 

»Når vi mødes til 
repræsen tantskabsmødet, 
så vil vi også have en 
evaluering med om, hvad 
tillidsrepræsentanter og 
medlemmer mener om 
 vores lønkampagne – det 
er i virkeligheden meget 
mere interessant, end 
hvad alle andre mener«. 
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at arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 
er synligt for dem, mens 34 % ikke 
kan se den eventuelle ind-
sats, som skolerne gør. Med 
de nye arbejdstidsregler 
fra 2014 står det lysende 
klart, at ledelserne skal 
have et øget fokus på 
dialog og samarbejde 
på skolerne – netop for 
at styrke det psykiske 
arbejdsmiljø. Derfor er 
det her et indsatsområde 
såvel for foreningen som 
for tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
Vi vil i hovedbestyrelsen sna-
rest tage fat på at styrke vores 
indsats på dette område. Det er i 
den forbindelse afgørende, at man 
ude på skolerne sørger for at vælge 
arbejdsmiljørepræsentanter, som er 
medlemmer af foreningen. For så kan 
vi lave mere omfattende programmer 
for dem, og lærerne vil også i langt 
højere grad blive klædt på i fælles-
skab til det lokale samarbejde om-
kring arbejdsmiljøspørgsmål.

Umiddelbart kan antallet af med-
lemmer, som har været udsat for 
vold eller trusler om vold på deres 
skole, synes lavt. 7 % har haft den 
meget ubehagelige oplevelse. På dette 
område er der meget store forskelle 
mellem skoleformerne. Det er især på 
kostskolerne og på specialeftersko-
lerne, at lærerne oplever problemer 
med vold. Vold og trusler om vold 
kan næppe undgås, når man arbejder 
med børn og unge. Men det betyder 
ikke, at vi skal acceptere det. Det er 

meget afgørende, at alle skoler for-
holder sig til vold, og det gælder både 
præventivt og i de tilfælde, hvor en 
episode har fundet sted. Det gør man 
desværre ikke alle steder. Heldigvis 
fortæller medlemmerne, at cirka en 
tredjedel af skolerne tager vold og 
trusler meget alvorligt, men der er 
stadig en anden tredjedel, hvor med-
lemmerne slet ikke mener, at der er 
fokus på dette fra skolens side, og det 
er meget bekymrende. Enhver volds-
episode er skolens ansvar, og ingen 
må tage let på dette ansvar.

Det sidste bekymringspunkt, som 
her skal nævnes fra undersøgelsen, er, 
at 15 % af medlemmerne har svaret, at 
de har været udsat for chikane, mob-
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KAMPEN FOR FRIHED 

Under det arabiske forår kæm-
pede befolkninger på stribe 
for frihed fra undertrykkende 
magthavere. Flere statsover-
hoveder måtte forlade deres 
poster, eller det jordiske 

liv, men de langsigtede 
konsekvenser af opstan-
delserne kan man stadig 

kun gisne om. 
Verdenshistorien har dog 

mange gange vist, hvilket for-
andringspotentiale det har, 

når store menneskemængder 
kæmper sammen for frihed. 

Parisiske borgeres storm mod 
Bastillen den 14. juni 1789 havde 
ingen militær betydning, og kun 
syv småkriminelle eller sindsfor-
styrrede fanger blev befriet fra 
borgen. Alligevel fejres dagen 
stadig som Frankrigs nationaldag, 
fordi stormen havde symbolsk 
betydning, og fordi den satte 
gang i de politiske omvæltninger, 
som vi i dag kender som Den 
Franske Revolution. Indtagelsen 
af en ubetydelig fæstning i Paris 
viste, at borgere kan udfordre 
konger, og at kræfter i hæren kan 
være villige til at støtte borgernes 
kamp for frihed. 



»Det er glædeligt, at man på langt de 
fleste skoler har fundet en måde at få 
de nye arbejdstidsregler til at fungere 
på. For det har man«

ning eller anden form for krænkende 
adfærd fra kolleger, børn, forældre 
eller ledelse inden for det seneste år. 
15 procent! På et lærerværelse med 
20 lærere svarer det altså til 3. Det er 
et uacceptabelt højt tal, og det skal vi 
arbejde for at få bragt ned.

Alle de ovenstående områder er 
indsatsområder for foreningen i det 
eller de kommende år. Skolerne skal 
ifølge samarbejdsaftalen forholde sig 
til alle de ovenstående emner, og det 
gælder også, selvom man er ansat på 
en skole, som ikke er stor nok til at 
have et egentligt samarbejdsudvalg – 
så skal drøftelserne blot finde sted i 
et andet relevant organ.

Vi vil i foreningen, med et solidt 
afsæt i at hovedparten af lærerne 
faktisk trives godt med deres arbejde, 
tage initiativ til, at de skitserede pro-
blemstillinger sættes mere på dagsor-
denen. Men det kræver også en lokal 
indsats af såvel tillidsrepræsentant, 
arbejdsmiljørepræsentant samt den 
enkelte for at forbedre det psykiske 
arbejdsmiljø.

ARBEJDSTID
Det er glædeligt, at man på langt de 
fleste skoler har fundet en måde at få 
de nye arbejdstidsregler til at fungere 

på. For det har man. Hvad enten det 
er ved lokale aftaler, som viderefører 
mange års traditionel arbejdstids-
planlægning, fuld tilstedeværelse, 
som sætter en hel ny ramme omkring 
måden at arbejde på som lærer, eller 
ved lederudmeldte timerammer, hvor 
ledelsen har meldt ud, hvordan ar-
bejdstiden er budgetteret. 

I Frie Skolers Lærerforening har 
vi aldrig troet på, at der kun findes én 
måde at indrette lærernes arbejdstid 
på. Der findes mange veje til målet 
om at lave gode skoler for såvel elever 
som lærere. Vi har prøvet mange af 
gennem tiderne, og bare vent: der vil 
også komme nye til. 

Selvom man kan indrette arbejds-
tiden på mange måder, er det alligevel 
ikke ligegyldigt, hvordan den så bliver 
indrettet, og et af de steder, hvor der 
fortsat er problemer på de frie skoler, 
er de steder, hvor man har valgt at 
prioritere den store fleksibilitet, som 
lokalaftalerne tidligere gav, men uden 
at indgå reelle aftaler omkring det. Vi 
forstår godt, at såvel ledere som lære-
re kan ønske at have stor fleksibilitet 
i forhold til lærerarbejdet. Vi forstår 
også godt, at der kan være mange 
meninger om, hvorvidt det er hen-
sigtsmæssigt at have al sin arbejdstid 
på skolen. Men det er ganske enkelt 
ikke i orden, at der ikke er klare ram-

mer omkring lærernes arbejde. Enten 
skal man lave en lokalaftale, hvor spil-
lereglerne for skolens virke aftales, 
eller også følger man lov 409 i sin rå 
form, og så skal lærerne vide præcist, 
hvornår de skal møde, og hvornår de 
har fri igen. Vi skal blive bedre til at 
kræve, at der er styr på disse ting, for 
ellers spilles der hasard med arbejds-
tidsopgørelse, overtidsbetaling, tids-
registrering, arbejdstilrettelæggelsen 
og meget mere, hvilket i sin yderste 
konsekvens kan føre til et uoversku-
eligt arbejdsliv. Alle lærere har krav 
på en ordentlig opgaveoversigt, på at 
ledelsen holder styr på arbejdstiden, 
på en arbejdstidsopgørelse, på dialog 
om arbejdstiden, på udbetaling af 
registreret overtid og meget mere. 

Hvad er det, der mange steder 
afholder lederen fra at indgå en for-

»Alle lærere har krav på en 
ordentlig opgaveoversigt, 
på at ledelsen holder styr 
på arbejdstiden, på en 
arbejdstidsopgørelse, på 
dialog om arbejdstiden, på 
udbetaling af registreret 
overtid og meget mere«. 

20 FRIE SKOLERS LÆRERFORENING  



nuftig lokalaftale med skolens tillids-
repræsentant i stedet for at udsætte 
sig selv for at skulle lave individuelt 
baserede tidsopgørelser, tidsregistre-
re, lave individuelle opgaveoversigter 
med individuelt fastsat tidsforbrug 
til forberedelse osv.? Det virker ufor-
ståeligt. Fordelen ved lokale aftaler 
er, at tillidsrepræsentanten bliver 
bærer af aftalen på lærerværelset, 
mens lederen bliver det i bestyrelsen 
– man har et fællesskab om arbejds-
tilrettelæggelsen på skolen. Det er 
selvfølgelig helt afgørende, at såfremt 
der indgås lokale aftaler, skal disse 
være gode og anvendelige for såvel 
skolen som lærerne.

På mange skoler har man søgt 
afklaring på arbejdstilrettelæggelsen 
sammen, men ledelsen har herefter 
valgt ikke at underskrive en aftale. 
Det skaber potentiel usikkerhed. 
Ledelsen har altså besluttet ikke at 
følge regelgrundlaget i lov 409, men 
samtidig har den ikke villet indgå 
en lokal aftale. Det betyder, at den 
lederudmeldte timeramme, som er 
forudsætningen for arbejdstidstil-
rettelæggelsen, er personbåret og 
uhjemlet – altså ikke i orden i for-
hold til reglerne i lov 409. Ofte er det 
tillidsrepræsentant og leder, som har 
forhandlet grundlaget for arbejds-
tidstilrettelæggelsen på plads, hvor-

efter lederen har sagt: ”Selvom vi 
ikke har skrevet det ned, så ved vi jo 
godt, hvordan vi gør her på skolen”. 
Ja, men tidligere var der en hel bog 
fyldt med regler og paragraffer, som 
udgjorde lærernes sikkerhedsnet, 
hvis skolerne ikke kunne finde ud af 
det. Sådan er det ikke i dag. I dag be-
står sikkerhedsnettet under lærerne 
udelukkende af enten de aftaler, som 
er indgået, eller lov 409! Alt indimel-
lem er som sand mellem fingrene.  
Vi har desværre haft sager, hvor hele 
den forhandlede forståelse bag de 
lederudmeldte timerammer forsvin-
der, når skolen skifter leder – og det 
har afstedkommet store problemer 
på skolerne.

Det er oftest på skoler, som indret-
ter sig med lederudmeldte timeram-
mer, at arbejdstidstilrettelæggelsen 
ikke fungerer. Der udarter konflik-
terne sig, og lærerne er ofte uenige 
om, hvad de skal gøre. Problemet er 
vel dybest set, at ledelserne på disse 
skoler ikke alle steder vælger at følge 
reglerne, men i stedet opfinder deres 
egen måde at gøre tingene på. Men 
det er ikke i orden at gøre sådan. Det 
er ledelsen, som har fået ledelsesret-
ten, og den må finde ud af, hvordan 
arbejdstiden skal indrettes – gerne i 
samarbejde med lærerne og tillidsre-
præsentanten i form af en lokalaftale. 

Hvis man ønsker at indgå lokale afta-
ler, så må man inddrage tillidsrepræ-
sentanten i det. Hvis man ønsker fuld 
tilstedeværelse, så må man orientere 
lærerne om dette, og så inddrage dem 
og tillidsrepræsentanten, så det bliver 
ordentligt forankret. Hvis man vælger 
at lave lederudmeldte timerammer, 
så kræver det forståelige, gennem-
skuelige og saglige opgaveoversigter, 
nøje tidsregistrering, opfølgende og 
løbende dialog med alle lærere om 
tidsforbrug, kvalitet i opgaveløsnin-
gen, gode timeopgørelser og meget 
mere. I dette system har hver enkelt 
lærer krav på at få at vide, hvornår de 
skal komme, og hvornår de har fri. 
Hvis man ikke kan lide det system, så 
må man lave en lokalaftale. Længere 
er den egentlig ikke. Der er heldigvis 
flere skoler, som har indset nytten 
af at lave lokale aftaler. Det er ikke 
aftaler, som vi kendte dem før 2014, 
men det er aftaler, som langt de fleste 
steder definerer spillereglerne for, 
hvordan arbejdstiden er tilrettelagt, 
og som derfor netop skaber forstå-
elighed, gennemskuelighed og saglig-
hed hos og for lærerne.

Et sidste problem, som skal næv-
nes her, er opgørelsen af lærernes og 
børnehaveklasseledernes arbejdstid. 

SKRIFTLIG BERETNING
 FRA HOVEDBESTYRELSEN
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Cirka hver tredje lærer fik i somme-
ren 2015 ikke en arbejdstidsopgørelse. 
Det er bare ikke i orden. Hver eneste 
lærer på det frie skoleområde har 
krav på at få udleveret en personlig 
og individuelt opgjort arbejdstidsop-
gørelse, som tydeliggør, hvad man har 
lavet, og hvor meget tid lærerne har 
anvendt på det. Det er ikke mindst i 
forhold til udbetaling af overtidsbe-
taling helt afgørende, at lærerne får 
disse opgørelser. Således fremgik det 
tydeligt af sidste års undersøgelse, 
at ingen lærere uden arbejdstidsop-
gørelser fik overtidsbetaling, mens 
dette var tilfældet for en stor del af de 
lærere, som rent faktisk fik en ar-
bejdstidsopgørelse. Og endnu bedre 
var det for de lærere, som selv havde 
registeret deres arbejdstid. Derfor 
valgte vi lige efter sommerferien at 
lave et særligt tjek af arbejdstidsopgø-
relserne, så vi får sat fokus på, at disse 
skal udleveres til alle lærere og leve 
op til kravene, som de angives i Tje-
nestemændenes Arbejdstidsaftale.

TILLIDSREPRÆSENTANTERNE
Det seneste år har endnu engang vist, 
at arbejdstiden fylder utrolig meget i 
foreningens rådgivning. Det er vores 
fornemmeste opgave at medvirke til 
at løse problemerne med respekt for 
de lokale forhold og i tæt samarbejde 
med tillidsrepræsentanterne og læ-
rerne. Men indimellem kommer vi i 
konflikt, fordi vi fra foreningens side 
insisterer på, at overenskomsten og 
dermed arbejdstidsreglerne skal over-

holdes – og det hænder, at det er i 
strid med medlemmernes ønske. Det 
er frustrerende for såvel foreningen 
som for de lokale lærerværelser, når 
det sker. Vi har ofte en oplevelse af, at 
der på trods af, at der er blevet dårli-
gere tid til at varetage tillidsrepræsen-
tantopgaven, samtidig er blevet mere 
at lave, og at det er blevet væsentlig 
sværere at være tillidsrepræsentant. 
Det er en kæmpe udfordring.

Tillidsrepræsentanten har mange 
opgaver, men efter lockouten har også 
tillidsrepræsentantens rolle ændret 
sig markant. I dag skal man i langt 
højere grad, end man behøvede tid-
ligere, være en samarbejdspartner og 
have lederen til at forstå det hensigts-
mæssige i at lave ændringer af det 
bestående. Det stiller tårnhøje krav til 
tillidsrepræsentanten. Således møder 
vi ofte tillidsrepræsentanter, som får 
deres mandat draget i tvivl af lederen. 
Altså, hvor skoleledelsen spørger ind 
til, om tillidsrepræsentanten er sikker 
på, at hun taler på lærernes vegne. 

Det er slet ikke i orden, al den stund 
at tillidsrepræsentanten per defini-
tion taler lærernes sag. Men det er 
blevet mere nødvendigt som tillidsre-
præsentant at have styr på sit mandat. 
Det er ikke nok, at man er valgt hvert 
andet år til at repræsentere lærerne. 
Man skal holde regelmæssige møder, 
de skal forberedes, gennemføres og 
efterbehandles ligesom undervisning 
– og der skal være afsat den nødven-
dige tid til det på skolen. Tillidsre-
præsentanten skal nyde sine kollegers 
opbakning og tillid, og personen skal 
tage konflikter, når de er nødvendige, 
og for mange handler den første 
hurdle sikkert om, hvordan det sikres, 
at tillidsrepræsentanten rent faktisk 
får mulighed for at udføre sit hverv 
på en fornuftig vis – altså får den 
nødvendige tid.

Men det er ikke kun på skolen, at 
tillidsrepræsentanterne er underlagt 
forventninger. Indimellem udsender 
foreningen spørgeskemaer til til-
lidsrepræsentanterne, og vi beder 
dem relativt ofte om at møde op til 
efteruddannelseskurser. Desværre er 
fremmødeprocenten til kurserne og 
besvarelsesprocenten på undersøgel-
serne alt for lav. Når vi spørger ind 
til det, er svaret ofte, at tillidsrepræ-
sentanten ikke har tid til at deltage 
i møder eller svare på nogle af de 
sværere spørgeskemaundersøgelser. 
Men for at sige det helt klart, så er 
det ikke godt nok. At være tillidsre-
præsentant er at være kontaktperson 
mellem foreningen og medlemmerne 
på skolen. Og tillidsrepræsentanter-
ne har ret til at få fri til efteruddan-

»Således fremgik det 
 tydeligt af sidste års 
 undersøgelse, at ingen 
lærere uden arbejdstids
opgørelser fik overtids
betaling, mens dette var 
tilfældet for en stor del 
af de lærere, som rent 
faktisk fik en arbejdstids
opgørelse«. 
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nelse, og de skal gå til ledelsen og 
bede om tid til at udfylde skemaer, 
medmindre, naturligvis, at de har 
en lokalaftale på arbejdet, for så er 
sådanne opgaver ofte omfattet af 
akkorden. Og hvis man som til-
lidsrepræsentanter synes, at den 
foreslåede akkord for arbejdet 
er for dårlig, så skal man lade 
være at indgå den. Tillidsrepræ-
sentanter har krav på den nød-
vendige tid til opgaven, og den får 
man måske bedre uden akkord. 

Så vi skal blive meget bedre til at 
få tillidsrepræsentanterne til at være 
en central del af foreningens virke. 
De skal vælges, fordi de vil gøre en 
forskel for deres kolleger, fordi de 
nyder deres kollegers opbakning, 
og fordi de har lyst til at deltage i at 
gøre forholdene bedre for alle læ-
rere på det frie skoleområde.

Heldigvis har vi masser af dyg-
tige tillidsrepræsentanter i forenin-
gen, men vi oplever, at de bliver 
presset af skoleledelserne med 
håbløst små timeakkorder – og en 
mangel på forståelse for tillidsre-
præsentantens rolle. Det vil vi i den 
kommende tid tale med skolefor-
eningerne om.

Konkret betyder styrkelsen af 
tillidsrepræsentanternes arbejde, at 
hovedbestyrelsen vil komme med et 
forslag om at ændre repræsentant-
skabsmødets opbygning, sådan at 
tillidsrepræsentanterne får væsentlig 
mere betydning i foreningen, og 
sådan at det bliver klarere, at tillids-
repræsentanten er bindeleddet mel-
lem medlem og forening.

ØKONOMI
Efter en kraftig medlemstilbagegang 
fra midten af 2013 til midten af 2014 
kan vi nu konstatere, at medlemstallet 
er stabilt og med en svagt stigende 
tendens. Vi er i skrivende stund 8.909 
medlemmer, og der skal man huske, 
at lederne jo ikke længere er med, 
så derfor er det lavere end tidligere. 
Medlemstallet danner basis for vores 
eksistens og vores aktivitetsniveau, og 
derfor er det yderst interessant.

Det er dejligt at se, at medlemstal-
let har stabiliseret sig, samtidig med 
at vi er på vej til endnu engang at 
kunne nedsætte kontingentet, så vi 
nu kommer ned på et kontingent-
niveau, som forhåbentligt skal være 
foreningens i de kommende år.

Vores kortfristede gæld, som op-
stod ved konfliktlånet på 110 mio. kr. 
i Danmarks Lærerforening, er ved 
at være betalt af, og det giver os ikke 
mindst friheden til igen at disponere 
over vores økonomi på en helt anden 
måde. På repræsentantskabsmødet vil 
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DE FRIE SKOLERS FRIHED

”De frie skoler skal forstås og for-
svares ud fra deres særlige idehisto-
riske kombination af åndsfrihed og 
demokratisk mindretalsbeskyttelse. 
Åndsfriheden sikrer enhver retten 
til at have, udtrykke og forfølge sine 
egne ideologiske, religiøse og poli-
tiske overbevisninger. Demokratisk 
mindretalsbeskyttelse, som vi især 
kan takke Grundtvig for, indebærer, 
at flertallet ikke alene skal tolerere 
mindretallets åndsfrihed, men aktivt 
sikre og støtte dets muligheder for at 
praktisere og leve den. 

Skolerne bygger på fem friheder: 
1. Åndsfrihed (retten til at tænke og 
mene). 2. Pædagogisk frihed (retten 
til at tilrettelægge skolen og under-
visningen). 3. Økonomisk frihed 
(retten til at prioritere ud fra skolens 
værdier). 4. Ansættelsesfrihed (ret-
ten til at ansætte dem, som passer til 
skolens værdier). 5. Elevfrihed (ret-
ten til kun at optage de elever, som 
passer ind i skolens værdier)”. 

Kilde: Thorstein Balle, ekstern lektor ved 
Grundtvig Centret, Aarhus Universitet. 



»Vi skal blive meget bedre til at få 
tillidsrepræsentanterne til at være en 
central del af foreningens virke«. 

der derfor blive en spændende debat 
om hovedbestyrelsens tanker om en 
fremtidig dispositionsfond.

Samtidig har vores forbedrede 
økonomi givet anledning til at op-
prioritere kredsenes arbejde, hvilket 
også fyldte en del i debatten på sidste 
års repræsentantskabsmøde, ligesom 
der er blevet plads til at ansætte en 
ny konsulent på sekretariatet samt 
gøre os overvejelser om, hvordan vi 
igen får indført todages repræsen-
tantskabsmøder. 

Så foreningens økonomiske krise 
er ikke overstået, men den økonomi-
ske situation er klart bedre end for et 
år siden, hvor ordene i beretningen 

var, at krisen var under kontrol. Vi 
skal stadig være opmærksomme og 
forsigtige, men der er plads til igen at 
øge foreningens aktivitetsniveau, og 
det skal vi gøre, for det er nødvendigt 
for at give medlemmerne den bedst 
mulige opbakning og de bedst mu-
lige tilbud om fællesskab, rådgivning, 
vejledning og støtte.

I hovedbestyrelsen er vi meget 
stolte af, at vi så hurtigt har været i 
stand til at tilbagebetale lånet, som vi 
optog i Danmarks Lærerforening, og 
det skyldes ikke mindst alle de med-
lemmer, som troede på sagen, de til-
lidsrepræsentanter, som bakkede op 
om foreningen, og det kæmpearbejde, 
som vi alle sammen har gjort i den 
forbindelse.

AFSLUTNING
Lad os slutte med at konstatere, at 
vi bor i et dejligt land. Et land, hvor 
næsten alle har et sted at bo, mad på 
bordet og en seng at sove i. 

Danskernes basale behov er på 
den måde opfyldt. Men det er ikke 
uvæsentligt at stille sig spørgsmålet: 
Hvorfor er det sådan? Det er jo ikke 
forhold, som kommer flyvende med 
stæren om foråret. Det er noget, som 
blandt andet den danske fagbevæ-
gelse har kæmpet for. Og selvom 
det går ganske godt, så er der ikke 

noget, der kommer til os, medmin-
dre vi efterspørger det, forfølger 
det og kæmper for det. Det gælder 
også på det frie skoleområde, hvor 
vi vedvarende skal kæmpe for både 
ordnede og ordentlige arbejdsfor-
hold og en fair lærerløn. Vi skal slås 
for det såvel på det centrale som på 
det decentrale plan. Vi har sagt det 
til hinanden masser af gange og igen 
i denne beretning: Vores forening er 
ikke stærkere end summen af, hvad 
vi kan være sammen om at mene  
og forfølge.

Også de danske politikere har et 
ansvar for, at det danske samfund er, 
som det er. For de har tidligere fået 
mange af os til at drømme om det 
samfund, som de har skitseret. Lad 

»Således fremgik det ty
deligt af sidste års under
søgelse, at ingen lærere 
uden arbejdstidsopgørel
ser fik overtidsbetaling, 
mens dette var tilfældet 
for en stor del af de lære
re, som rent faktisk fik en 
arbejdstidsopgørelse«. 

»Det er dejligt at se, at 
medlemstallet har stabili
seret sig, samtidig med at 
vi er på vej til endnu en
gang at kunne nedsætte 
kontingentet, så vi nu 
kommer ned på et kon
tingentniveau, som forhå
bentligt skal være forenin
gens i de kommende år«. 
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os få visionerne tilbage. Lad os få 
visionære politikere, som fortæller 
om, hvordan de ønsker, at vi skal bo 
og leve sammen i Danmark – lad os få 
gjort op med nødvendighedens poli-
tik, for den findes ikke. 

Det, der i øjeblikket står højest på 
ønskesedlen i Frie Skolers Lærer-
forening, er et lønsystem, som giver 
lærerne sikkerhed for, at de aftalte 
løndele faktisk også udmøntes. Indtil 
da er det bydende nødvendigt, at vi 
både centralt og lokalt bliver bedre til 
at stille ambitiøse krav til lønnen for 
lærerne på de frie skoler.

Det er afgørende, at vi får hjulpet 
de skoler på vej, hvor arbejdstiden 
giver anledning til usikkerhed og er 
ugennemsigtig – vi vil fortsat forfølge, 
at der bliver lavet gode lokale løsnin-
ger. Her er det afgørende, at lærer-
gruppen taler om, hvor meget det at 
stå sammen rent faktisk betyder. En 
samlet og fagligt organiseret lærer-
gruppe er en stærk forhandlingsen-
hed, og derfor er det helt afgørende, 
at vi som forening fortsat arbejder 
med at udvikle tillidsrepræsentanter-
nes mulighed for at forene lærervæ-
relserne om fælles krav til ledelsen.

Og så skal vi have mere fokus på 
arbejdet i samarbejdsudvalg eller 
medarbejderindflydelsesorganet. Der 
er foruroligende svar i vores trivsels-

undersøgelse, som vi i det kommende 
år vil sætte fokus på. De konkrete 
løsninger skal søges lokalt, men det 
kræver, at emnerne bliver bragt på 
banen, og det vil vi stå på mål for, 
også kommer til at ske.

Så ligesom sidste år vil vi opfordre 
til, at vi alle sammen tager ansvar for 
at gøre det frie skoleområde til et 
endnu bedre sted at arbejde og være 
ansat. Og vi skal bestræbe os på, at vi 
er så mange lærere og børnehaveklas-
seledere sammen i vores fællesskab 
som muligt – for fælleskab gør stærk 
både centralt og lokalt. Vi skal være 
det stærke fællesskab for alle lærere 

SKRIFTLIG BERETNING
 FRA HOVEDBESTYRELSEN

»Poul Nyrup sagde en 
gang (og det blev en kli
ché): Kan vi ikke gøre det 
lidt bedre? – Det 'VI' betød 
ikke den enkelte mor med 
barnet på cyklen, det be
tød 'VI' som samfund. Nu 
må 'VI' (lovgivere, folke
ting, kommuner, vælgere, 
lærere, forældre) tage an
svaret for skolen i stedet 
for at lægge hele ansvaret 
over på den enkelte elev«. 

og børnehaveklasseledere på frie 
skoler. Vi er en professionsfagfor-
ening, og vores styrke er, at vi ved lige 
præcis, hvad det vil sige at være lærer 
på en fri skole. Det er derfor, vi både 
kan og skal kæmpe for bedre løn- og 
arbejdsforhold – og for de frie skolers 
forhold – de er vores arbejdspladser. 
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OVERTIDSBETALING

FSL vandt sag om  
overtidsbetaling

Efter lovindgrebet i 2013 opstod der en strid mellem Frie Skolers Læ-
rerforening (FSL) og Moderniseringsstyrelsen om, hvilke løndele der 
skal medregnes, når overarbejde udbetales. 

Lovindgrebet ophævede de hidtidige bestemmelser om overtidsbereg-
ning. Parterne var enige om, at overarbejdet efter reglerne skal udløse et 
tillæg på 50 procent af den normale timeløn, men hvad forstås der ved nor-
mal timeløn? 

FSL mente, at timelønnen beregnes på baggrund af alle faste løndele 
inklusive undervisningstillæg og kostskoletillæg. 

Moderniseringsstyrelsen mente derimod, at kostskoletillægget og under-
visningstillægget ikke skulle medregnes. 

Og FSL fik ret.
Den faglige voldgift fastslog, at timelønnen beregnes på baggrund af ba-

sisløn, løbende udbetalte lokale løntillæg og undervisningstillæg og kostsko-
letillæg. Pension skal ikke medregnes.

Afgørelsen har virkning for alt overarbejde udbetalt efter 1. august 2014. 
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FRIHEDEN PÅ ARBEJDET

Arbejdsdagens længde står centralt 
i fagbevægelsens frihedskamp. 
Tilbage i 1860’erne hed den inter-
nationale fagbevægelses hovedkrav 
8 x 3 – otte timers arbejde, fritid og 
hvile. Den danske fagbevægelses 
rejste kravet i 1889 og fik det ind-
ført i 1919. I øvrigt efter en berømt 
arbejdskamp. Den socialdemokra-
tiske del af fagbevægelsen indgik 
en aftale med arbejdsgiverne om 
en arbejdsdag på 8,5 timer, men 
især syndikalisterne stod fast på 
kravet om 8 timer og aktionerede. 
Arbejdsgiverne svarede igen med 
en lockout, men gav snart op og ac-
cepterede 48 timers arbejdsuge. 

I 1959 blev arbejdstiden aftalt 
ned til 45, i 1974 til 40, og i 1990 
fik vi den 37-timers arbejdsugen. 
Men siden 1970’erne har dele af 
fagbevægelsen krævet en 35-timers 
arbejdsuge. 

Mens arbejdsdagen for den en-
kelte lønmodtager er faldet betyde-
ligt, er den – på grund af kvindernes 
indtog på arbejdsmarkedet – steget 
for familierne. I 1950’erne arbejdede 
en lønmodtagerfamilie omkring 48 
timer om ugen, mens tallet lå på 
mellem 60 og 75 i 1980’erne.  

Kilde: www.leksikon.org og 
 denstoredanske.dk



FRIHEDSOPSPARING

Efterskolelærerne  
optjener ikke frihed

Frie Skolers Lærerforening (FSL) fik ikke medhold i sin påstand om, 
at efterskolelærere er omfattet af arbejdstidsreglernes frihedsop-
sparing (37 timers arbejde efter kl. 17 og i weekender giver 3 timers 

frihed). Det afgjorde den faglige voldgift i begyndelsen af 2016. 
I afgørelsen lægger voldgiften vægt på, at kostskoletillægget siden 1999 

må antages at indeholde kompensation for både natpenge og frihedsopspa-
ring. En frihedsopsparing som den, andre statsansatte får, ville efter rettens 
mening give efterskolelærerne dobbeltkompensation.

Sagen er en del af Lov 409-opgøret. FSL mente, at efterskolelærerne 
med lovindgrebet måtte være omfattet af de samme regler som andre stats-
ansatte, og at lærerne på efterskolerne ikke havde fået kompensation for 
deres arbejde uden for normal arbejdstid. Men dette synspunkt delte vold-
giften ikke. 

VOLONTØRER

Hold lærer-
arbejdet på 
overens- 
komsten

De kaldes volontører, inspira-
torer, ungarbejdere, giv et år-
unge, ungguider med mere. 

Fælles for dem alle er det, at det 
er unge, som fungerer som en slags 
hjælpelærere og ekstra hænder på 
efterskolerne. 

Efter afgørelsen i skoleassistent-
sagen i 2013, hvor Frie Skolers 
Lærerforening (FSL) fik medhold 
i, at assistenterne udfører lærerar-
bejde, henvender foreningen sig til 
de skoler, der har ansat volontører. 
Hvis det viser sig, at de unge udfører 
lærerarbejde uden at være ansat på 
og aflønnet efter overenskomsten, er 
der tale om overenskomstbrud, som 
FSL bringer videre i det fagretlige 
system. 

REJSETID

Det er lærerarbejde at rejse

Kan man sidde i en bus med sine eleverne og holde fri? Dette var 
spørgsmålet i en konkret sag fra en efterskole. Og afgørelsen på den 
faglige tvist blev, at det kan man ikke, og dermed skal lærerne have 

medregnet den fulde rejsetid fra afgang fra skolen til ankomsten til destina-
tionen i Østrig som arbejdstid.

Afgørelsen ligger fint i forlængelse af Frie Skolers Lærerforenings (FSL) 
holdning til spørgsmålet: Det kan ikke betragtes som fritid, når man som 
lærer rejser med sine elever - og derfor skal hele rejsetiden medregnes som 
arbejdstid. 

LEDELSESRET

Misbrug 
af ledelses-
retten

En fynsk efterskole forsøgte 
at presse lærernes tillids-
repræsentant til at indgå en 

lokalaftale om tid til nattilsyn. I den 
forbindelse truede skolen med, at 
lærerne i skolens tjenestebolig, som 
havde nattilsynet, ville blive opsagt, 
hvis ikke tillidsrepræsentanten ac-
cepterede skolen udspil. Da tillids-
repræsentanten stod fast og afviste 
aftalen, opsagde skolen to lærere fra 
deres tjenesteboliger. 

Frie Skolers Lærerforening (FSL) 
indbragte sagen for Arbejdsretten og 
fik medhold i, at skolens misbrugte 
sin ledelsesret. Skolen blev idømt en 
bod. 

NOTER
FRA ÅRET DER GIK
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ARBEJDSTIDSOPGØRELSE

Arbejdstiden 
dokumenteres 
ikke godt nok 

Alle lærere og børnehaveklasseledere har krav på at få en arbejdstids-
opgørelse ved skoleårets afslutning. Men Frie Skolers Lærerforening 
(FSL) oplever desværre, at mange ansatte ikke får en sådan opgørel-

se. Og det kniber med gennemskueligheden og kvaliteten af opgørelserne 
hos mange af dem, der får dem. 

For at få et validt billede af problemstillingen satte FSL i uge 34 fokus på 
arbejdstidsopgørelser og tilbød alle medlemmer at gennemgå deres opgø-
relse for skoleåret 2015/16.

Mange medlemmer brugte tilbuddet, og konsulenternes gennemgang 
af det indsendte materiale viser, at mange skoler opgør arbejdstiden på en 
måde, der efter FSL's opfattelse lever op til kravene. Men gennemgangen vi-
ste desværre også, at rigtig mange skolers opgørelse er særdeles mangelfulde.

De mest gennemgående anmærkninger fra konsulenterne handler om:

• medlemmer, som slet ikke får en opgørelse
•  medlemmer, som bliver truet med fuld tilstedeværelse, hvis de insiste-

rer på at få en opgørelse
•   opgørelser, som opgør tiden som summen af  de timer, der er afsat til 

opgaverne, og ikke en dag til dag-registrering af den præsterede tid 
•  opgørelser, hvor ledelsen blot skriver ”Det går op” på en kopi af opga-

veoversigten
•  lederudmeldte timerammer uden efterfølgende opgørelse af den præ-

sterede tid
•  opgørelser, som medlemmerne ikke kan gennemskue eller genkende
•  opgørelser, som afslører, at skolens ledelse ikke har sørget for at plan-

lægge 26 fridage for ansatte på kost- og efterskoler

FSL’s konsulenter vil bruge efteråret på at samle op på de mange problem-
stillinger og videreføre eventuelle brudsager i det fagretlige system. 

NOTER
FRA ÅRET DER GIK

OVERENSKOMST

Syge lærere 
skal også 
have løn

Kan en skole aftale med en læ-
rer, at hun ikke skal have fuld 
løn under sygdom? 

Svaret er enkelt: nej. Men ikke 
desto mindre var det, hvad en fri 
grundskole forsøgte. 

En af skolens lærere havde haft en 
længere sygeperiode. Skolen ople-
vede, at situationen var uholdbar, og 
det gjorde læreren bekymret for en 
fyreseddel. Hun accepterede derfor 
en aftale om, at hun fortsat var ansat 
på fuld tid, men at hun kun fik løn 
for de timer, hun faktisk kunne klare 
at arbejde. For timerne op til fuld tid 
fik hun i stedet sygedagpenge.

Sådan en aftale kan skolen ikke 
indgå. Den strider mod overenskom-
sten, hvor det fremgår, at lærere og 
børnehaveklasseledere har ret til fuld 
løn under sygdom. 

Overenskomsten er i princippet et 
løfte til FSL om, at den enkelte skole 
som minimum tilbyder de vilkår, som 
er fastsat i overenskomsten. Hverken 
skolen eller enkelte lærer kan indgå 
aftaler, der stiller lærerne dårligere 
end de rettigheder, som de har ifølge 
overenskomsten. Sker det, pådrager 
skolen sig et bodsansvar for brud på 
overenskomsten.

FSL drøftede sagen med skolen 
og dennes rådgiver, hvorefter skolen 
ophævede aftalen og udbetalte fuld 
løn til læreren. 
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INTERVIEW
MED FORMAND UFFE ROSTRUP

På repræsentantskabsmødet i november 
præsenterer Frie Skolers Lærerforenings 
(FSL) hovedbestyrelse et forslag, som – hvis 

det bliver vedtaget – grundlæggende ændrer det 
møde, som repræsentanterne sidder og er en del 
af. Ideen er at holde et større og længere repræsen-
tantskabsmøde hver andet år, og så et formindsket 
møde i de mellemliggende år – en generalforsam-
ling med kredsbestyrelsesmedlemmer. Det vil kun 
være muligt at stille forslag, vælge formand og 
eksempelvis ændre kontingentsatser på det store 
repræsentantskabsmøde, mens generalforsamlin-
gerne vedtager budgettet for det kommende år. 
Men hvorfor overhovedet ændre mødet?  
Formand Uffe Rostrup forklarer: 

»Det er der to grunde til. For det første føles 
den nuværende model lidt slidt. Det er svært at 
få folk til at komme, og vi har noteret en faldende 
interesse over nogle år. Det er et problem for en 
demokratisk organisation. Og hvem er det repræ-
sentanterne repræsenterer? Det er også lidt mud-
ret i dag, men det vil vi gøre mere klart ved, at det 
er tillidsrepræsentanter og repræsentanter for hver 
enkelt skole, der kommer med. For det andet øn-
sker vi at give tillidsrepræsentanter en endnu stær-
kere rolle og betydning i foreningen. Det skal de 
klædes på til, og derfor vil repræsentantskabsmø-
det også blive kædet sammen med efteruddannelse 
af tillidsrepræsentanter«, siger Uffe Rostrup.  

Risikerer man ikke et demokratisk underskud ved 
kun at holde mødet hver andet år?

»Det er vi opmærksomme på ikke må ske. Det 
er derfor, vi lægger op til, at de store beslutninger 
kun kan træffes på mødet hvert andet år og ikke 
på den mindre generalforsamling. Og samtidig er 
det vores håb, at det nye system med repræsentan-
ter fra hver enkelt skole kan give en synergieffekt 
i kredsarbejdet, så demokratiet bliver styrket på 
lokalt plan«.   

Bliver systemet så ikke mere stift, hvis man kun kan 
tage store beslutninger hvert andet år?

»Det tror jeg ikke. De seneste år har været en 
urolig periode, og alligevel formåede vi at lægge en 
plan for kontingentet, som rakte tre år frem, og som 
vi har holdt os til. Og hvis det endelig er, at der sker 
drastiske ting, så er der mulighed for at indkalde til 
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde«.

Det bliver også foreslået, at formandens og næstfor-
mandens valgperioder ændres fra to til fire år. Hvorfor? 

»Jeg har det fint med den toårige periode, som 
vi har nu, men vi lægger op til at ændre det for at 
sikre kontinuiteten i foreningen, når der kun er 
repræsentantskabsmøde hvert andet år. Derved 
vil formand og næstformand stadig blive valgt for-
skudt af hinanden«. 

Se også interview med Uffe Rostrup i august-num-
meret af Frie Skoler.

REPRÆSENTANTSKABSMØDER 

Hovedbestyrelsen foreslår  
ny model for  
repræsentantskabsmøder
FSL-formand Uffe Rostrup forklarer, hvorfor hovedbestyrelsen ønsker 
større repræsentantskabsmøder men til gengæld kun hvert andet år

  BERETNING 2016               29



»Vi har i årets løb haft flere sager 
om Persondataloven. Det er et 

område, som udvikler sig meget i 
øjeblikket, og det er vigtigt som lærer at 
have fokus på, hvilke informationer man 

udveksler med hvem«. 
 

Malene Weis Stranddorf, konsulent  
i Frie Skolers Lærerforening

AFSKEDIGELSER 

Skole skabte  
selv bemandings- 
problemet 

En lærer på en fynsk friskole blev afskediget med 
den begrundelse, at der var for mange lærere i 
forhold til skolens elevtal. 

Frie Skolers Lærerforening (FSL) indbragte sagen 
for forligsnævnet. Det viste sig nemlig, at skolen før 
afskedigelsen af læreren havde fastansat en barselsvikar. 
Og, argumenterede FSL, så er det klart, at der bliver for 
mange ansatte, når læreren på barsel vender tilbage. 

Forligsnævnet gav FSL og læreren ret i, at problemet 
med den for høje normering på skolen var selvforskyldt. 
Skolen handlede økonomisk uansvarligt ved at fastan-
sætte en barselsvirkar, og derfor var opsigelsen usaglig. 
Læreren fik en erstatning på 28.000 kr.  

PRIVATLIV 

Skole tjekkede 
lærers mail

En lærer på en friskole modtog en påtænkt op-
sigelse fra skolen. Skolen manglede elever og 
måtte opsige en lærer. 

Læreren kontaktede Frie Skolers Lærerforening 
(FSL), og foreningens konsulent fandt under sin be-
handling af sagen ud af, at skolens ledelse havde åbnet 
lærerens arbejdsmailkonto. 

Det må arbejdsgiverne ikke. Kun i ganske særlige 
tilfælde må en arbejdsgiver tjekke medarbejdernes 
arbejdsmail – og de må under ingen omstændigheder 
gøre det for at opbygge en sag mod den ansatte. 

FSL kørte sagen, og læreren fik en erstatning på 
10.000 kr., fordi skolen havde brudt persondataloven og 
krænket medarbejderen. 

FSL fik også medhold i, at afskedigelsen af medar-
bejderen var usaglig. 

JURIDISKE SAGER
FRA ÅRET DER GIK
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PERSONDATALOVEN 

Lærer og skole  
begik samme fejl

En lærer på en kostskole blev afskediget for illoya-
litet, og der var ikke noget, Frie Skolers Lærer-
forening (FSL) kunne gøre for at redde hendes 

ansættelse på skolen. 
Læreren havde skrevet en mail til skolens ledelse og 

givet udtryk for, at hun mente, at skolen burde hjælpe 
en elev anderledes og bedre, end skolens ledelse havde 
besluttet at gøre det. Læreren valgte imidlertid at sende 
mailen cc til en sagsbehandler i kommunen, og det 
opfattede skolen som en illoyal handling.

Skolen sendte efterfølgende en mail til kommunen 
for at forsvare sin beslutning. I mailen gik skolens le-
delse i rette med medarbejderen og omtalte en række 
forhold, som var omfattet af Persondataloven. Skolen 
brød dermed den samme lov som den tidligere ansatte 
ved at omtale medarbejderen og hendes arbejde nega-
tivt over for en tredjepart. FSL indledte på den bag-
grund en sag mod skolen, og læreren fik en erstatning 
på 25.000 kr., fordi hendes rettigheder og anseelse var 
blevet krænket.  



KONKURSPROBLEMER 

Skolemor reddet, fordi hun 
havde styr på papirerne

Da en sønderjysk efterskole gik konkurs, stod et FSL-medlem pludselig 
i en meget speciel situation. Medlemmet blev i 1994 ansat som skole-
mor på efterskolen. Ud over at tage hånd om eleverne som en skole-

mor gør det, underviste hun i flere fag. I 1999 fik skolen en ny tillidsrepræsen-
tant, og han sørgede for, at medlemmets ansættelseskontrakt blev justeret, så 
det fremgik af den, at hun var skolemor og lærer. 

Hvis man har været ansat uafbrudt i 17 år på en arbejdsplads, har man ret til 
tre måneders ekstra løn, når ansættelsesforholdet ophører. Medlemmet mente, 
at hun skulle have de tre måneder udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. 

Men fondens sagsbehandlere kom til en anden konklusion. De mente ikke, 
at de første års ansættelse som skolemor kunne tælle med i læreransættelsen. 
Fonden ville derfor kun godskrive hende 15 års ansættelse som lærer og – der-
med – kun en måneds ekstra løn. Desuden mente fonden ikke, at ansættelse 
som timelærer kunne regnes med i ancienniteten som lærer. 

Frie Skolers Lærerforening (FSL) klagede på medlemmets vegne over afgø-
relsen og vandt. Lønmodtagernes Garantifond traf en konkret afgørelse om, at 
medlemmet var berettiget til tre måneders ekstra løn. Men det var en konkret 
afgørelse. Det betyder ikke, at andre skolemødre er sikret det samme. 

Sejren skyldes to forhold. For det første at det lykkedes FSL at dokumen-
tere, at timelæreransættelsen skal medregnes i opgørelsen af ancienniteten. 
For det andet at skolemoderen havde fuldkommen styr på sine gamle lønsed-
ler, på skemaer, som viste, hvad hun havde undervist i, og kunne fremvise en 
række kopier fra elevernes blå bog, hvor hun var omtalt som lærer. 

Så det betaler sig at have styr på papirerne. Og have fagforeningens jurister 
bag sig. 
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FRIHEDENS MUSIK

Da Sydafrika fejrede etårsdagen 
for apartheidregimes fald, opførtes 
Beethovens opera ”Fidelio” på 
fængselsøen Robben Island.

”Fidelio” handler konkret om 
befrielsen af en politisk fange, 
men bliver i bredere forstand 
et musikalsk billede på frihed-
skampen. 

”Det er et råb om frihed. Histo-
rien gentager sig”, sagde en af de 
medvirkende sydafrikanere. 

Og der er mange andre eksem-
pler på, at klassiske komponister 
sætter musik til frihedskampen.  

Mozarts opera ”Figaros bryl-
lup”, der første gang blev opført i 
1786, beskriver herremanden, som 
insisterer på at sove med en af sine 
kvindelige ansatte, før hun skal 
giftes med sin Figaro. Operaen 
gengiver kvindens kamp for selv 
at bestemme, hvem hun elsker 
og elsker med – hendes kamp for 
frihed fra de feudale magtforhold. 
”Don Giovanni” og ”Tryllefløjten” 
gennemspiller tilsvarende tematik-
ker. 

Musikken spiller ikke bare for 
den individuelle frihed. Værker af 
Chopin, Listz og Smetana opfattes 
som et skrig om national frihed fra 
landenes besættelsesmagter. 

”Chopins musik er kanoner 
skjult under roser”, sagde kom-
ponisten Robert Schumann (1810-
1856). Og Chopins polske kanon-
erne pegede mod zsarens Rusland. 

Kilde: Flemming Rose: ”Noder for 
frihed” i Jyllands-Posten, hvor han 
refererer musikhistorikeren Anders 
Johnsson.



FRIHEDEN FLYVER

Duen er symbol på fred, korset er 
kristendommens symbol, men der 
er ikke noget tilsvarende symbol på 
frihed.

I bred forstand ses fuglen som 
et symbol på frihed, men symbolet 
kommer i alle mulige afskygninger.

Fraværet af et universelt friheds-
symbol er nok et udtryk for, at 
opfattelsen af frihed varierer efter 
geografi, kultur og historie. 

En amerikaner vil sikkert pege 
på Frihedsgudinden som symbolet 
på frihed. Andre lande har lig-
nende symboler, men det er svært 
at komme i tanke om en dansk 
pendant. For de stærkeste friheds-
symboler synes at komme af kamp 
mod en stærkere magt. Vi var kolo-
nimagt, modsat eksempelvis USA, 
der blev født af en frihedskamp. 

Men vores frihed har været truet 
og undertrykt, og det er fra en af de 
perioder, at det stærkeste danske 
frihedssymbol stammer: lysene i 
vinduerne den 4. maj. 

32 FRIE SKOLERS LÆRERFORENING  

INDHOLD 

BUDGET 2017  OG  REGNSKAB 2015

Hovedbudskaber for årsregnskab 2015 . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kontingentsatser 2016 og 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Budget 2017 og regnskab 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Regnskab for dispositionsfonden 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . 38



Af sekretariatschef Henrik Wisbech

Årets resultat med et overskud 
på godt 3,2 mio. kr. ud af en 
omsætning på 50,4 mio. kr. 

udtrykker på den bagrund særligt to 
forhold: at vi som forening også i 2015 
generelt har holdt igen på udgifterne, 
og at renteudgifterne på lånet til 
Danmarks Lærerforening (DLF) har 
været lave på grund af den hurtigere 
afbetaling. 

Da vi som følge af lockouten for-
doblede medlemskontingentet den 
1. januar 2014, forudså vi et fald i 
antallet af medlemmer på ca. 10 %. 
I praksis slog det fald først for alvor 
igennem i første halvdel af 2015. Mod 
slutningen af 2015 har vi så oplevet en 
mindre fremgang i antallet af med-
lemmer. En fremgang, der synes at 
have stabiliseret sig i første halvdel af 
2016. Samlet set er der således grund 
til forsigtig optimisme i forhold til 
medlemstallet i fremtiden. Men nye 
medlemmer kommer ikke springende 
af sig selv, og vi skal som forening 
løbende gøre os umage for at give 
medlemmerne den bedst mulige 
opbakning, rådgivning, vejledning, 

støtte m.v. Ligesom det også er væ-
sentligt, at foreningens politiske virke 
afspejler medlemmernes virkelighed 
og behov.

Det er tilfredsstillende, at vi med 
resultatet for 2015 igen kan bidrage 
til foreningens egenkapital, der med 
resultaterne for henholdsvis 2014 og 
2015 blev forøget med samlet ca. 12,7 
mio. kr. Det ruster os ikke alene øko-
nomisk til fremtiden, men det giver 
os også mulighed for at øge forenin-
gens aktivitetsniveau med det formål 
at give det bedst mulige tilbud til vo-
res medlemmer. Budgetterne for 2016 
og 2017 (hvor der budgetteres med 
underskud på henholdsvis 1 mio. kr. 
og 1,4 mio. kr.) skal således ses i sam-
menhæng med overskuddene for 2014 
og 2015. De budgetterede underskud 
er dermed et udtryk for en investe-
ring i både de bedst mulige tilbud til 
eksisterende medlemmer samt i den 
fremtidige medlemsudvikling. 

Budget 2017
Som nævnt budgetteres i 2017 med 
et underskud på ca. 1,4 mio. kr. Et 
underskud, der dækkes af egen-
kapitalen, og som er udtryk for en 
investering i medlemstilbud og den 

fremtidige medlemsudvikling. Ho-
vedbestyrelsen har et stærkt fokus 
på, at den løbende drift i FSL er i 
balance. Det budgetterede underskud 
tilskrives således først og fremmest 
fortsættelsen af lønkampagnen også i 
2017 samt en ny model for repræsen-
tantskabsmøder, der giver en ekstra 
udgift i 2017 mod en udgift svarende 
til stort set ingenting i 2018. Mere om 
både lønkampagne og repræsentant-
skabsmøde senere. 

På indtægtssiden budgetteres 
som vanligt ud fra (kontingent-)med-
lemstallet, som det var 1. maj året 
før budgetåret, og med et uændret 
kontingent eksklusive konfliktbidrag 
på 500 kr./md. Endvidere har det 
betydning, at gruppen af medlem-
mer, som vi siden lockouten har fået 
fra Danmarks Lærerforening (DLF) 
og Uddannelsesforbundet, pr. 1/7 
2017 ikke længere har betalingsfor-
pligtelser i forhold til de to forbund. 
I praksis betyder det, at disse med-
lemmer, som der 1. maj 2016 var lige 
godt 500 af, pr. 1/7 2017 overgår fra 
reduceret til fuldt kontingent i FSL. 
Det medfører en merindtægt på 1 

Hovedbudskaber for 
årsregnskab 2015
Med regnskabet for 2015 bevæger vi os – efter et par tumultariske år i 
2013 og 2014 – tilbage mod normalen med bedre mulighed for at vurdere, 
hvad den nære fremtid byder på
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mio. kr. i 2017 og det dobbelte i årene 
herefter. 

Budgettet fortsætter i store træk 
udgiftsniveauet fra 2016, dog med 
enkelte aktivitetsudvidelser i forhold 
til lønkampagnen og en styrkelse af 
arbejdet i kredsene.

Lønkampagnen er den største og 
dyreste kampagne foreningen nogen-
sinde har gennemført. Foreningen 
har igangsat lønforhandlinger på de 
frie skoler, der ikke har en lokal til-
lidsrepræsentant. 

Det praktiske forhandlingsarbejde 
blev i foråret 2016 støttet af en omfat-
tende kommunikations- og kampag-
neindsats. Busreklamer, Facebook-
annoncer målrettet forældre og besty-
relsesmedlemmer, bannerreklamer på 
onlinemedier, hvor lærere leder efter 
job, blogindlæg, læserbreve, artikler 
og en særlig kampagneside har genta-
get det vigtigste budskab: Lærerne på 
de frie skoler tjener mærkbart mindre 
end lærerne i folkeskolen. Og alle 
elementerne munder ud i kravet om 
#fairlærerløn. 

Lønkampagnen får ny profil, men 
fortsætter med uformindsket styrke 
i 2017.

Der er fra 2017 ligeledes afsat flere 
ressourcer til kredsenes arbejde. Det 
har været væsentligt for kredsene at 
få mere tid til blandt andet at foretage 
skolebesøg. Derfor frikøbes kreds-
næstformændene fra sommeren 2017 
en hel eller to halve dage ugentligt. 
På den vis vil næstformanden kunne 
støtte kredsformandens arbejde med 
bl.a. organisering af nye medlemmer 
og arbejdet med at få valgt tillidsre-
præsentanter på skolerne. I praksis er 
der således tale om, at der etableres et 

Danmarks Lærerforening (DLF). Det 
er sket markant hurtigere end for-
ventet. Den hurtige afbetaling er sket 
via indbetalinger til dispositions-
fonden via kontingentet, realisering 
af værdipapirer samt optagne lån i 
FSL’s ejendomme. Alle sejl har været 
sat til for at sikre, at vi igen er herre 
i eget hus. 

En konsekvens af den hurtigere af-
betaling er, at dispositionsfonden pr. 
1.november 2016 forventes at have et 
indestående på nul kroner. Samtidig 
har den en gæld på 41 mio. kr. til FSL. 
Fonden og FSL er af økonomiske og 
politiske årsager to forskellige ting, og 
fondens gæld til FSL er opstået, fordi 
FSL via egenkapitalen betalte en del 
af konfliktstøtten til medlemmerne i 
2013 og medfinansierede indfrielsen 
af lånet til DLF.

Vi lærte på smerteligste vis i 2013, 
at også skoleområdet kan blive ramt 
af en konflikt. Vi lærte, hvor dyrt det 
er at konflikte, og hvor lille en fond 
vi egentligt havde. Derfor er det af-
gørende vigtigt for FSL, at fonden 
hurtigst muligt genopbygges. På den 
vis sender vi et utvetydigt signal til 
såvel arbejdsgiversiden som organi-
sationer på vores side af bordet om, 
at FSL har et reelt konfliktberedskab. 
Det er i den forbindelse vigtigt, at det 
er tydeligt for dem, vi i en eventuel 
konfliktsituation skal stå side om side 
med, at FSL’s medlemmer selv bidra-
ger markant til Fonden.  

På den baggrund fremsætter 
hovedbestyrelsen nu forslag om en 
ændring af kontingentet for 2017, der 
afviger fra den hensigtserklæring for 
samlet kontingent og bidrag til dis-
positionsfonden, der blev vedtaget af 
repræsentantskabet i november 2013. 
Det er vigtigt at pointere, at vi godt 

egentligt kredsformandskab, som kan 
styrke kredsenes opgaveløsning. For 
2016 er der lavet en overgangsordning. 

Derudover er det besluttet i ho-
vedbestyrelsen at vende tilbage til 
todages repræsentantskabsmøder fra 
2017. Samtidig vil hovedbestyrelsen 
til årets repræsentantskabsmøde 
fremsætte forslag om en ny model 
for repræsentantskabsmøderne fra 
2017. Målet er at knytte tillidsrepræ-
sentanterne tættere til foreningen 
ved at gøre tillidsrepræsentanterne til 
omdrejningspunktet i repræsentant-
skabet. Et repræsentantskab, der sam-
tidig gives en styrket rolle i forhold til 
organisationens udvikling m.m. 

Hvis det fremsatte forslag om 
repræsentantskabsmøder vedtages, 
vil der fra 2017 være repræsentant-
skabsmøde hvert andet år (første 
gang i 2017) og generalforsamling i de 
mellemliggende år. Budgetmæssigt 
medfører det, at der hvert andet år 
vil være udgifter på op imod 1,8 mio. 
kr. til et repræsentantskabsmøde, og 
hvert andet år udgifter for ca. 50.000 
kr. til generalforsamlingen. Den 
samlede økonomiske konsekvens af 
forslaget er således en mindre op-
prioritering af repræsentantskabs-
mødet, men det vil selvfølgelig være 
væsentligt dyrere end at afholde en-
dagsmøder, som vi har gjort de sidste 
tre gange. Forslaget byder på den 
budgettekniske udfordring, at der er 
betydelige udsving i budgettet til re-
præsentantskabsmøder eller general-
forsamling fra år til år. Udsving, som 
imidlertid primært har netop teknisk 
og kosmetisk karakter.

DISPOSITIONSFONDEN
I november 2016 tilbagebetaler vi 
den sidste del af konfliktlånet til 

ÅRSREGNSKAB
2015
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KONTINGENT                2 0 1 6                2 0 1 7  

SATS PR. MÅNED I KR.       SAMLET HERAF FONDSBIDRAG         SAMLET      HERAF FONDSBIDRAG 

Alm. medlemmer, over halv tid 620   120  590   90 
Alm. medlemmer, under halv tid 310    60  295  45 
Fleksjob, ny ordning 310    60  295  45 
GEW 460   120  430   90 
Ledige 200     0  200   0
Pensionister 125    25  125   0
Studerende 40     10  40  10
Studerende i praktik 330    35  340   45
Særlige medlemmer 50      0  50   0
Nye medlemmer, i lockout april 2013 ✷ 270      0   210/590 0/90

✷ Overførte, lockoutede medlemmer fra DLF og Uddannelsesforbundet. Overgår på. 1.7.2017 til almindelige medlemmer.

TABEL 1: KONTINGENTSATSER  •  FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

vil kunne holde den kontingentprofil, 
som vi vedtog tilbage i 2013, men at 
hovedbestyrelsen mener, at det vil 
være udtryk for forudseenhed at gøre, 
som beskrevet i tabel 1.

I november 2013 blev kontingentet 
for 2014 lagt fast, mens profilen for 
kontingentet i årene 2015-2017 blev 
tegnet. Ifølge hensigtserklæringen 
skulle kontingentet i 2017 nedsæt-
tes fra 620 til 560 kr./md. inklusive 
et bidrag til fonden på 60 kr. Dette 
forslag var begrundet i, at vi på denne 
måde ville kunne honorere tilbage-
betalingen til DLF, men situationen i 
dag er som sagt en anden – vi skal til 
at genopbygge fonden.

Hensigtserklæringen blev fulgt i 
2015 og 2016, men med den nye situa-
tion in mente og ikke mindst behovet 
for at genopbygge fonden hurtigst 
muligt, fremsætter hovedbestyrelsen 
som nævnt forslag om at fastsætte 
kontingentet i 2017 til 590 kr./md., 
hvoraf 90 kr. går til fonden. Forslaget 
indebærer, at det månedlige kontin-
gent nedsættes med 30 kr. mindre 
end foreslået i hensigtserklæringen 
fra november 2013. De 30 kr. pr. må-
ned går udelukkende til at accelerere 
opbygningen af fonden. Såfremt ho-
vedbestyrelsens forslag vedrørende 
opbygning af fonden vedtages, vil 
det samlede kontingent, samt heraf 

fondsbidrag, for alle medlemsgrup-
per i 2017 være som præsenteret i 
2017-kolonnen i tabel 1.

Derforuden fremsætter hovedbe-
styrelsen forslag om indtil videre at 
fastfryse fondens gæld til FSL på det 
nuværende niveau, dvs. at gælden 
ikke tilskrives renter. Dette også for at 
understøtte opbygningen af fonden 
så hurtigt som muligt. Beslutnin-
gen tages op i forbindelse med den 
løbende vurdering af foreningens 
økonomi. 
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INDTÆGTER

Kontingent  46.900.000 45.554.000 45.682.448
Kredskontingent 0 0 4.657.621
Dispositionsfond 8.300.000 10.942.000 15.981.904
Øvrige indtægter 300.000 242.000 105.118
Overføres til Dispositionsfond 8.300.000 10.942.000 15.981.904
Sum 46.600.000 45.312.000 50.445.187

UDGIFTER

Hovedbestyrelsen
Løn m.m.  4.000.000 4.009.000 3.912.497
Møder, transport m.m. 1.000.000 784.000 1.064.887
Øvrige HBudgifter 220.000 402.000 246.536
Sum -5.220.000 -5.195.000 -5.223.920

Kredse -3.800.000 -3.460.000 -8.111.968

Repræsentantskabsmøde -1.800.000 -459.000 -394.815

Børnekulturpris 30.000 0 0
Legater 20.000 20.000 0
Humanitære forhold 60.000 60.000 50.527
Sum -110.000 -80.000 -50.527

Information
Blad   2.541.000 2.091.000 2.050.000
Synliggørelse 150.000 300.000 0
Anden information 150.000 150.000 0
Sum -2.841.000 -2.541.000 -2.050.000

TRuddannelse 1.800.000 1.800.300 1.635.582
Medlemsaktiviteter, møder m.m. 2.854.000 2.649.300 2.298.102
Sags og mødeomkostninger 550.000 400.000 538.175 
Krisehjælp 100.000 145.000 94.354
Sum -5.304.000 -4.994.600 -4.566.213

Medlemskab af andre organisationer   2.500.000 2.370.400 2.379.991
Repræsentation 10.000 10.000 5.226
Sum -2.510.000 -2.380.400 -2.385.217

BUDGET 2017 OG REGNSKAB 2015 • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING
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Sekretariat
Lønudgifter mv., alle ansatte  19.700.000 18.798.400 18.174.595
Øvrige personaleomkostninger  1.200.000 1.836.000 1.294.812
Lokaleomkostninger, inkl. Ravnsøvej 6  2.700.000 3.366.000 2.911.936
Inventar, inkl. afskrivninger  80.000 51.000 54.598
IThard og software, inkl. afskrivninger  1.400.000 1.723.440 1.379.855
Kontorartikler, telefon m.m.  940.000 1.020.000 938.792
Revision  160.000 244.800 163.617
Forsikring, rådgivningsansvar  120.000 71.400 117.957
Sum  -26.300.000 -27.111.040 -25.036.163

Lejlighed, drift  17.000 18.360 17.270
Lejlighed, afskrivninger  37.000 37.000 37.320
Sum  -54.000 -55.360 -54.590
    
HKC Aps, etableringsudgifter  0 0 6.920
Kapitalregulering, stiftelse af HKC Aps  0 0 0
HKC ,driftsresultat  0 0 125.771
Frie Skoler, driftsresultat  0 0 176.308
FSLDP Kursusvirksomhed, driftsresultat  0 0 19.242
Sum  0 0 62.859

Kursgevinster  0 0 28.604
Renter, netto  110.000 25.000 116.951
Sum  -110.000 -25.000 88.347

Foreningsskat  0 0 506.147

Hensættelse, egenkapital  0 0 0 
      
      
  
  RESULTAT -1.449.000 -989.400 3.229.126
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REGNSKAB
2015

DISPOSITIONSFONDEN

Renteindtægter    113.749 
Renteomkostninger    251.790 
Kurstab/avance på obligationer      10.962  
Renteandel til FSL    63.540
Renteindtægt, Dispositionsfonden    -63.539 

Konfliktbidrag    16.297.494 
Kontingent FSledere    739.052 
OK15aktiviteter      26.227
Revision og rådgivning    22.074 
Resultat før låneomkostninger    16.924.706

Låneomkostninger      1.171

ÅRETS RESULTAT    16.923.535
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DISPOSITIONSFONDEN

Renteindtægter    113.749 
Renteomkostninger    251.790 
Kurstab/avance på obligationer      10.962  
Renteandel til FSL    63.540
Renteindtægt, Dispositionsfonden    -63.539 

Konfliktbidrag    16.297.494 
Kontingent FSledere    739.052 
OK15aktiviteter      26.227
Revision og rådgivning    22.074 
Resultat før låneomkostninger    16.924.706

Låneomkostninger      1.171

ÅRETS RESULTAT    16.923.535






