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4 Her er hovedbestyrelsen 
Med fotos sætter vi ansigter på foreningens 
otte kredsformænd, formanden for Frie 
Skolers Ledere samt foreningens formand 
og næstformand. Kort sagt: Her er hoved-
bestyrelsen.

FORMALIA

5 Dagsorden efter 
 vedtægterne 
Du finder dem her, de 10 punkter, som vi skal 
igennem. 
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skriftlige beretning
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Lønkampagne. Særlige feriedage. Elastik 
i metermål. Undervisningstillægget. Den 
frie skole-sektor. Foreningens indre liv. 
Der er lidt om det hele i hovedbestyrels-
ens skriftlige beretning. 
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22 Retsopgøret nærmer 
sig sin afslutning
Selv om det er længe siden, forsøger fore-
ningen stadig at rydde op efter lockouten 
og regeringsindgrebet.

Lønnen og lønkampagnen kommer 
til at fylde meget i foreningen de 
kommende år, og lønnen breder sig 
også ud over beretningen. Spredt 
med løs hånd over beretningens 36 
sider finder du en række små noter, 
som alle sammen handler om løn. 
Der ligner ikke de historier, vi nor-
malt skriver om decentral løn, en-
gangsvederlag, kostskoletillæg og 
så videre. Vi angriber lønnen fra en 
række andre vinkler. Vi ser på, hvor-
dan lønnen opfattes i den økonomi-
ske teori. Vi forklarer logikken bag 
den jernhårde lønningslov. Vi afslø-
rer den højest lønnede dansker og 
regner ud, hvor mange lærerlønnin-
ger han tjener om året. Vi fortæl-
ler, hvad det betyder, at den fattige 
jomfru sad i løn. Og vi beretter om 
lønnen, og hvor den gror. Lønnen, 
altså træet.
God fornøjelse.  
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26 Juridiske sager
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har stadig travlt. 

ÅRET I TAL FRA SEKRETARIATET

28 Årsregnskabet 2014
Foreningens sekretariatschef, Henrik Wis-
bech, gennemgår og forklarer regnskabet 
for 2014 og præsenterer foreningens 
budget for den kommende periode.
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Step up!
foreningen steppet vores virke og hand-
linger up. Det at steppe vores indsats up 
er ikke kun noget, som vi i foreningens 
hovedbestyrelse og ledelse skal gøre – 
det skal såvel tillidsrepræsentanter som 
medlemmer hjælpe til med.

»Ryanair-konflikten 
viste, at vi stadigt har 
en dansk model, som i 
hvert fald på det private 
område kan bruges til at 
jage de mest urimelige 
arbejdsgivere på por-
ten. Det viser også, at 
det nytter at stå sam-
men«.

I sommerferien fik vi en udmeldelse fra 
en ung efterskolelærer, som ganske kort 
skrev til os, at han ikke længere ønskede 
at være medlem af foreningen, da han 
hverken havde problemer med sin ledelse 
eller skole. Han ønskede derfor at spare 
kontingentet. Vi svarede ham pænt og 
venligt, som vi altid gør, men denne unge 
efterskolelærer demonstrerer med alt 
ønskelig tydelighed, at vi alle sammen 
skal blive MEGET bedre til at forklare, 

”Liden tue kan vælte stort læs!” Det er 
et godt ordsprog, som i år om noget kan 
anvendes om ”Luftens Helte”, som er 
kabinepersonalets lille organisation, som 
med hjælp fra vennerne i fagbevægelsen 
lykkedes med at forhindre, at Ryanair fik 
lavet en base i Danmark på fuldstændigt 
urimelige arbejdsmæssige vilkår. Ryanair-
konflikten viste, at vi stadigt har en dansk 
model, som i hvert fald på det private 
område kan bruges til at jage de mest 
urimelige arbejdsgivere på porten. Det 
viser også, at det nytter at stå sammen. 
Det havde ikke været muligt for kabine-
personalets forening alene at stå imod 
den lavine af uhyrligheder, som Ryanair 
barslede med Så den danske model lever, 
og selv om modellen er vingeskudt på det 
offentlige område, så må vi konstatere, at 
der stadigt er mulighed for at finde gode 
løsninger gennem netop denne model.

Men også Frie Skolers Lærerforening 
kan lade sig inspirere af ”liden tue”. Selv-
om vi ikke skal holde Ryanair fra porten, så 
har vi andre vigtige projekter, som vi ikke 
har musklerne til at løfte alene, og hvor 
vi får brug for al den hjælp, vi kan finde 
hos andre organisationer. Det handler om 
decentral løn, som vi har talt og talt om, 
men som vi ganske enkelt ikke alene kan 
ændre. Hverken på den enkelte skole eller 
overordnet i staten.

Vi har valgt at døbe årets beretning 
– Step up. For i mange henseender har 
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hvorfor det er så vigtigt, at vi står sammen 
omkring vores forening. Hvis det skulle 
være gået nogens næse forbi, så er det 
ikke fede tider i Danmark. Vi bliver skåret 
og skåret i tilskuddet, og det går både 
ud over lærernes arbejdsvilkår og løn, 
normeringer, skolernes tilskud – kort sagt 
bliver det sværere og sværere at bevare 
kvaliteten i undervisningstilbuddet. Hvis 
vi skal have ordentlige lønforhold og 
ændre arbejdsforholdene til det bedre, 
så kræver det, at vi tør stille krav til begge 
dele – både centralt og på den enkelte 
skole – derfor skal vi alle steppe up for at 
forbedre arbejdsforholdene på det frie 
skoleområde.

OK15
Ved OK15 tog vi de første spæde skridt 
mod at genetablere reelle forhandlinger 
om lærernes overenskomst. Balancen er 
dog hårfin, og vi har ikke glemt, hvordan 
man for to år siden tog en hel arbejds-
tidsaftale uden at betale for den – der er 
ingen tvivl om, at arbejdsgiverne skylder, 
og det ved de inderst inde godt!

Det bedste man kan sige om OK15, 
er, at det nu er op til arbejdsgiverne at 
demonstrere, at alle de  smukke ord om 
dialog og samarbejde, som vi er blevet 
tudet ørerne fulde af siden 2013, ikke 
bare er fine og indholdsløse floskler. Det 
aftalte arbejdstidspapir giver ledelserne 
og tillidsrepræsentanterne en rettesnor 

som klart tilsiger, at ”de alene vide”. En 
forhandlingsmodpart, som er mere oriente-
ret mod at få ret end mod at skabe gode 
arbejdspladser på de frie skoler. 

For eksempel konstaterede vi relativt 
hurtigt, at begge parter var bekym-
rede over, at ny løn havde udviklet sig 
negativt på det frie skoleområde. Vi 
fremlagde et katalog med syv punkter, 
som kunne afhjælpe dette problem, men 
ingen af disse ville Moderniseringssty-
relsen være med til – ja, de ville end ikke 
diskutere dem. 

»Vi mødte endnu en 
gang en forhandlings-
modpart, som på ingen 
måde viste interesse for 
at komme os i møde«.

Moderniseringsstyrelsen havde selv 
et enkelt forslag med i kufferten, som 
imidlertid på ingen måde ville kunne løse 
lønproblemerne på det frie skoleområde. 
Forslaget var en opfordring til skolerne 
om at anvende de decentrale lønmidler 
efter den oprindelige hensigt. Altså til 
de dygtige lærere. Bortset fra at det at 
identificere dygtige lærere er noget mere 

for, hvordan man griber arbejdstidens 
tilrettelæggelse an på den enkelte skole.

Medlemmerne ønskede ikke en 
konflikt. På mange lærerværelser har 
lockouten i 2013 tæret på samarbejdet, 
troen på aftalesystemet og tilliden til 
såvel arbejdsgivere og forældre.  Den 
manglende kamplyst afspejlede sig 
tydeligt i afstemningsresultatet, hvor 
84 % stemte for den nye overenskomst 
på trods af, at den rent indholdsmæssigt 
kun indeholder små forbedringer af løn 
og arbejdsvilkår. Hovedbestyrelsen er 
tilfreds med afstemningsresultatet, da 
det demonstrerer, at vi havde fingeren på 
foreningens puls. Desværre var det ikke 
muligt at lave gedigne og langtidshold-
bare løsninger denne gang. 

Forhandlinger er kendetegnet ved, 
at man giver, og man tager. Ingen får 
det hele, men heller ingen mister det 
hele. Alligevel har OK-tragedien i 2013 
tilsyneladende givet arbejdsgiverne en 
tro på, at de slet ikke behøver at forhandle 
– hverken om løn eller arbejdstid. Det 
lykkedes denne gang i sidste øjeblik at 
lande en aftale, men at processen skulle 
blive så vanskelig – det er selv i dag svært 
at forstå. 

Vi mødte endnu en gang en forhand-
lingsmodpart, som på ingen måde viste 
interesse for at komme os i møde. En 
forhandlingsmodpart, som over de seneste 
to forhandlinger har tillagt sig en attitude, 
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vanskeligt, end det tilsyneladende lyder 
på gangene i Finansministeriet, ja, så 
er fordelingen af pengene faktisk ikke 
problemet. For problemet er, at der slet 
ikke er penge nok i systemet. Skolerne 
prioriterer ganske enkelt ikke ny løn! 

På arbejdstidsområdet var forhandlin-
gerne endnu værre. På folkeskoleområdet 
havde man lavet et arbejdstidspapir. Men 
på trods af dette, så havde Modernise-
ringsstyrelsen ingen intentioner om at 
lave noget tilsvarende på det statslige 
område. Her viste det sig godt at være 
mange. For vi sad en broget flok af 
forhandlere fra mange organisationer, 
efter at tidsfristen i virkeligheden for 
længst var udløbet, og fandt frem til det 
arbejdstidspapir, som nu er en del af 
årets overenskomstresultat. Moderni-
seringsstyrelsen valgte til sidst at lande 
en aftale i stedet for at skulle se endnu 
en arbejdskonflikt i øjnene. Men det lyk-
kedes desværre ikke at få forhandlet en 
ny arbejdstidsaftale på plads, og det er 
sørgeligt. Lov 409 er overgået til at være 
overenskomststof. Det betyder, at der skal 
være muligheder for at forhandle den. 
Ved de netop overståede forhandlinger 
viste Moderniseringsstyrelsen ingen 
vilje til det. Vi håber, at arbejdsgiverne 
inden næste forhandling bløder deres 
vilje til forhandling op, da lov 409 stadig 
ikke er den måde, som lærerne ønsker, at 
arbejdstiden skal organiseres på.

Resultatet af årets forhandlinger blev 
ikke prangende. Men hvis arbejdsgiverne 
faktisk vælger at leve op til deres ansvar 
på arbejdstidsområdet, så er der et spin-
kelt håb om, at vi kan bruge det opnåede 
resultat som de første spæde trin på 
vejen til at reetablere tillidsforholdet til 
Moderniseringsstyrelsen. Tillid er basis 
i enhver god forhandling, så vi håber, at 
Moderniseringsstyrelsen vil lægge sig i 
selen for at spille med. Det er afgørende, 
hvis vi skal have forbedret lærerforholde-
ne. Vi skal som forening og som tillidsre-
præsentanter være meget opmærksom-
me på at bruge arbejdstidspapiret – det er 
en fælles forpligtigelse for arbejdsgiver 
og –tager at tage ansvar for denne del 
af overenskomstresultatet – det kræver 
noget af alle parter. Vi vil selvfølgeligt 
sætte spot på netop dette, og det gør vi 
ved en række efteruddannelseskurser for 
tillidsrepræsentanterne frem mod jul.

Af gode ting i overenskomsten er det 
værd at fremhæve rammen på 6,6 %. 
Herudover er der de fem særlige ferie-
dage, arbejdstidspapiret og den ekstra 
uges fædrebarsel. Men det er også værd 
at bemærke en enkelt af de ting, som det 
lykkedes at holde fast i – nemlig undervis-
ningstillægget.

Løn og kampagne
I vinter lavede vi et løntjek, hvor vi hjalp 
medlemmerne med at tjekke, om deres 
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LØN I SPROGET

Ordet løn kommer fra det oldnor-
diske laun (jf. oldengelsk lean) og 
har betydningen nyde og at tage 
som bytte. Som synonymer næv-
nes vederlag, gage (gammeldags) 
og honorar, mens dagleje, hyre og 
nålepenge er blandt de beslægtede 
ord. Løn defineres som ”… beta-
ling som en ansat får for at arbej-
de”. Ordbogen nævner også en an-
den betydning af ordet løn, nemlig 
“… belønning for en moralsk god 
handlemåde, en kristelig livsførel-
se el.lign.”, jævnfør “De gode får 
deres løn og de onde deres straf”.

(Kilde: sproget.dk og Den Danske 
Ordbog)



lønseddel matchede den løn, som de 
rettelig burde få. Det var et skræmmende 
resultat, vi fik. Der var fejl i mere end 
hver fjerde lønseddel, og vi fandt i løbet 
af den periode, hvor kampagnen kørte, 
over 6 mio. kr., som medlemmerne havde 
fået udbetalt for lidt i løn eller pension! 
Hvordan kan det være så skidt? 

»Decentral løn er ikke 
en tidsel, som er vokset 
i vores have, men deri-
mod et vildskud i den 
lønbuket, som alle stats-
lige ansatte får del i«.

Det handler om, at de enkelte lærere 
skal blive meget bedre til at tjekke og for-
stå deres lønseddel, og de skal klart vide, 
hvilke løndele som bør fremgå af deres 
lønseddel. Ydermere skal lærerne ikke 
stole blindt på, at der er styr på lønnen, 
for erfaringen viser, at det er der langtfra 
alle steder. Lærernes lønforhold ændrer 
sig hvert år. Det skyldes øget/faldende 
undervisningstimetal, ændrede funk-
tioner, som giver forskellige decentrale 
løntillæg eller måske et anciennitetshop. 
Det er næppe ond vilje blandt admini-
strationerne rundt på skolerne, som 

gør, at der opstår fejl. Ikke desto mindre 
bliver der tilsyneladende lavet mange 
af dem, og det gør, at man ikke bare kan 
regne med, at man får den rigtige løn 
udbetalt. Vi har som lærere og forening 
ofte travlt med at være utilfredse med fx 
den decentrale løn. Men hvis vi ikke selv 
tjekker, at vi rent faktisk får den rigtige 
løn, ja, så kan der ligge mange tabte 
kroner gemt i alle de lønsedler, som man 
ikke har tjekket. 

Vi har drøftet problemstillingen med 
lønsedlerne med skoleforeningerne. Der 
er ingen tvivl om, at det er skolernes an-
svar at sørge for, at lønnen er i orden. Men 
hvis der er problemer med lønudbetalin-
gen, så kan det have fatale konsekvenser 
for såvel lærere som skole, da det, hvis 
det handler om mange penge, kan lukke 
en skole. Så hjælp nu hinanden ude på 
skolerne med at få styr på lønsedlen – det 
er afgørende for jer alle sammen.

Decentral løn er ikke en tidsel, som 
er vokset i vores have, men derimod et 
vildskud i den lønbuket, som alle statslige 
ansatte får del i.

Det kan vi ikke blive ved med at leve 
med. Vi har på lærerside arbejdet konstruk-
tivt for at få systemet til at fungere, men 
det er meget svært at få skoleforeningerne 
til at tage ansvar for rent faktisk virkelig at 
gøre noget for den decentrale løn og endnu 
sværere på skolerne. Og Moderniserings-
styrelsen gør absolut ingenting! De frie 

skoler er en kæmpemæssig succeshistorie. 
Vi leverer varen hver eneste dag. Vi arbej-
der med værdier, pædagogik og socialpæ-
dagogisk arbejde, og vi flytter eleverne, og 
forældrene valfarter til de frie skoler. Så vi 
fortjener EN FAIR LÆRERLØN!

Vi bliver mødt med, at der ikke opleves 
rekrutteringsproblemer på de frie skoler, 
så der er intet incitament til at løfte løn-
nen til lærerne. Men god personalepolitik 
betyder selvfølgeligt, at man lønner 
sine medarbejdere ordentligt for deres 
arbejde - bum færdig, længere er den 
ikke! De frie skolers løn skal ikke basere 
sig på laveste fællesnævner-princippet. 
Den skal basere sig på, at vi har en gruppe 
af superengagerede, dygtige og top-
professionelle lærere, som ikke forlanger 
ublu lønninger, men som ønsker sig en 
løn, som de kan sammenligne med andre i 
samme branche.

En anden grund til, at lønsystemet ikke 
fungerer, er lærernes og ledernes tilgang 
til løn ude på skolerne. Hverken ledere el-
ler lærere kan lide lønsystemet, og det er 
blandt andet, fordi det er for lokalt. Det vil 
sige, at det er den enkelte leder og tillids-
repræsentant, som skal forhandle sig til 
rette, og ofte er ledelsens udmelding: Der 
er ingen penge. Dette argument accepte-
rer vi alt for ofte, men det skal vi ikke! Der 
er i gennemsnit 1.000 kr.’s forskel på en 
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folkeskolelærer og en fri grundskolelæ-
rers løn om måneden. På nogle skoler er 
den forskel mellem 3.000 og 4.000 kr. om 
måneden. Det er rigtigt mange penge om 
året, på et helt lærerliv og ikke mindst i en 
pensionisttilværelse. 

På efterskolerne er det endnu værre. 
Forskellen er her 1.500 kr. om måneden. 
Lærerne på efterskolerne underviser på 
grundskoleniveau og efter præcis samme 
arbejdstidsregler som i folkeskolen, og der-
for kan de også forvente at få en løn, som 
kan stå mål med lærernes i folkeskolen. 

»Vi har mange sager 
på baggrund af lov 409 
– mange flere end nor-
malt«.

Vi skal som lærere blive bedre til at stille 
krav til den decentrale løn ude på skolerne. 
Den er ikke ligegyldig – den er afgørende 
for, at vi rent faktisk kan følge med løn-
udviklingen på folkeskoleområdet. Vi skal 
indtil 2018 og næste forhandling udvikle 
den decentrale løn med omkring 2,5 % på 
det frie skoleområde for ikke at komme 
endnu længere efter lønnen i folkeskolen. 
Det er en kæmpemæssig opgave, og det 

vil vi selvfølgelig fra foreningens side gøre 
alt, hvad vi kan for at hjælpe jer med. Så vi 
skal alle sammen op i gear og løfte vores 
indsats til et helt andet niveau. 

Vi har afsat betydelige ressourcer til 
at gennemføre en lønkampagne, hvor vi 
vil hjælpe skoler med og uden tillidsre-
præsentanter til at få et bedre udbytte 
af lønforhandlingerne. Vi vil så langt, 
som det overhovedet er muligt, trække 
skoleforeningerne med ind i arbejdet for 
at udvikle lønnen, da vi mener, at skole-
foreningerne bør være med til at fremme 
udviklingen af den decentrale løn, for 
den er en etableret del af det statslige 
lønsystem. 

Decentral løn duer ikke på det frie 
skoleområde! Derfor vil vi politisk arbejde 
for at få sat decentral løn til diskussion i 
forbindelse med overenskomstforhand-
lingerne i 2018. Det kan godt være, at 
der er nogen, der kan få det til at virke 
på enkelte områder, men vi vil have en 
garanti for, at den ramme, som afsæt-
tes ved overenskomstforhandlingerne, 
bliver udbetalt i lønkroner – så vores 
løn ikke bliver styret af arbejdsgivernes 
luner. Det kræver, at man justerer det 
statslige lønsystem. Vi vil gøre alt, hvad 
vi kan for faktisk af få det til at ske. Der-
for har vi stillet os i spidsen for at prøve 
at samle de statslige organisationer i 
forsøget på at kunne adressere proble-
merne med decentral løn i 2018. Det er 

en stor opgave, men hvis vi er dygtige, 
kan liden tue måske også i dette tilfælde 
vælte stort læs.

De fem særlige feriedage
Det lykkedes ved forårets forhandlinger 
at få de fem særlige feriedage gjort til 
reelle feriedage, som den enkelte lærer 
har i hånden, og som man selv kan plan-
lægge afholdelsen af. Det er vigtigt at 
fastslå, at med den normalisering, som 
fulgte af lov 409, og som mange ledere 
er meget begejstrede for, følger også 
normaliseringen af andre forhold – som 
fx de særlige feriedage. De fem særlige 
feriedage afstedkom en del frustra-
tioner på ledelsesgangene på mange 
skoler. Det virker imidlertid, som om 
at langt de fleste skoler nu har fundet 
fornuftige løsninger på denne problem-
stilling, og der er ingen tvivl om, at langt 
de fleste lærere synes, at det er dejligt, 
at det nu er helt legalt at bede om fri. 
Hvis der stadig er skoler, hvor man har 
lagt stort pres på lærerne i forbindelse 
med afholdelsen af disse dage, så hører 
vi meget gerne fra jer. For opfordringen 
til lederne skal være: Implementer de 
fem særlige feriedage ordentligt, og lad 
være med at lægge hindringer i vejen, 
når lærerne vil have deres feriedage. Der 
skal være tungtvejende skolemæssige 
grunde for, at en lærer ikke kan afholde 
sine fem særlige feriedage. Lad det blive 
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ved det – vi har brug for samarbejde – 
ikke konflikt.

Arbejdstid
Det lykkedes ikke at lande en ny ar-
bejdstidsaftale, som vi havde stillet 
krav om ved OK15. Det betyder, at lov 
409 fortsætter uændret. Lederne har 
ledelsesretten men også ledelsespligten. 
Og netop den sidste og udøvelsen af 
god ledelse blev omdrejningspunktet i 
forhandlingerne. 

Det lykkedes nemlig at adressere en 
række helt konkrete problemstillinger, 
som har vist sig problematiske i den nye 
arbejdstids første leveår. 

Vi har mange sager på baggrund af lov 
409 – mange flere end normalt. Der er 
mange samarbejdsproblemer på skolerne: 
Lærere der er utilfredse med ledelsen, 
skoler, som prøver den nye lov af helt til 
grænsen (og også over grænsen), men 
også mange konflikter mellem ledere og 
bestyrelser. 

Vi har også mange sager, som skal 
hele vejen gennem systemet, og som skal 
finde deres afgørelse i arbejdsretten eller 
ved en faglig voldgift. Vi har flere sager 
end Danmarks Lærerforening, hvilket 
vidner om, at man i de store systemer, 
som en kommune er, trods alt får lavet 
nogle spilleregler, som kommunen og 
skolerne overholder. På mange frie skoler 
er der også fornuftige spilleregler, men 

ledelsernes forståelse for lærernes 
arbejdsforhold er ikke alle steder lige 
åbenbar. De steder, hvor man har et godt 
samarbejde, skal man nok få lov 409 til at 
fungere, mens de steder hvor der i forve-
jen er problemer, er disse blevet større. 
En undersøgelse blandt tillidsrepræsen-
tanterne bekræfter også dette billede, da 
76 % svarer, at lov 409 nok skal komme 
til at fungere hos dem. Vi er selvfølgeligt 
mest bekymrede for de resterende 24 %. 
Dem kommer vi til at høre meget mere til, 
og det skal ikke ignoreres, at man på hver 
fjerde skoler mener, at lov 409 ikke kom-
mer til at virke. De mange sager er blot 
toppen af det isbjerg, som viser, at det 
mange steder er svært at få lov 409 til at 
fungere ordentligt. 

I vores undersøgelse blandt tillidsre-
præsentanterne viser der sig flere grunde 
til, at det ikke er så nemt at få tingene 
til at glide. Over halvdelen af tillidsre-
præsentanterne angiver, at undervis-
ningsmængden er steget markant, og 
næsten 60 % mener, at det er sket på 
bekostning af forberedelsestiden. 20 
% af tillidsrepræsentanterne mener, at 
mange af lærerne på deres skole arbejder 
mere, end de får løn for – for ellers kan de 
ikke nå deres arbejdsopgaver. Og et ikke 
uvæsentligt spørgsmål handler om, at 
tillidsrepræsentanterne de fleste steder 
bliver presset hårdt på tiden til at udføre 
deres arbejde.
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DEN JERNHÅRDE 
 LØNNINGSLOV
 
Begrebet ”den jernhårde lønnings
lov” stammer fra den britiske 
økonom David Ricardo (billedet) 
(1772-1823). Han mente, at re-
allønnen i et kapitalistisk samfund 
altid ligger omkring det niveau, 
som er nødvendigt for at repro-
ducere arbejdskraften. Arbejderne 
skal altså kun lige overleve og føde 
det antal børn, der er nødvendigt 
for at fremtidssikre arbejdsstyrken. 
Hvis lønnen stiger, formerer arbe-
jderne sig. Dermed vokser udbud-
det af arbejdskraft, og så falder re-
allønnen. Hvis lønnen i en periode 
ligger under eksistensminimum-
met, bliver arbejdsstyrken mindre, 
og det presser lønningerne op igen.
Tanken om den jernhårde løn-
ningslov blev overtaget af den ty-
ske politiker Ferdinand Lassalle 
(1825-1864), der betragtes som 
grundlæggeren af det tyske social-
demokrati. Det betød, at partiet i 
mange år ikke førte lønkamp. Det 
var meningsløst, mente Lassalle, 
for reallønnen afhænger af be-
folkningens størrelse.  
(Kilde: ”Den Store Danske En-
cyklopædi” og www.leksikon.org).



På denne baggrund kan vi konstatere, 
at de værnsbestemmelser, som Folketin-
get byggede ind i lov 409, desværre men 
forventeligt ikke virker. Vores tillidsrepræ-
sentantundersøgelse viser også, at der 
på mange skoler er massive problemer 
med nøglebegrebet i lov 409 nemlig 
”dialog”.  Således opleves det som et stort 
problem for lærerne at få mulighed for at 
tale med deres ledere om opgavevareta-
gelsen og den præsterede tid. 67 % af 
medlemmerne oplever således, at det er 
ikke er muligt at få en dialog med lederen 
omkring kvaliteten i opgaveløsningen, 
og 55 % oplever, at det ikke er muligt at 
have en løbende dialog med ledelsen om 
opgaveoversigten.

»Mange synes, at papi-
ret er elastik i metermål. 
Men det er det kun, hvis 
vi ikke bringer det i spil!«

De største problemer giver lov 409 på 
de skoler, hvor ledelsen har bestemt, at 
lærerne skal arbejde på samme vis som 
tidligere, men uden at skulle tælle deres 
arbejdstid – altså det, som Frie Skolers 
Lærerforening betegner som lederud-

meldte timerammer. På disse skoler har 
man internt i lærergrupperne haft det 
problem, at rigtig mange lærere fortsat 
ønsker den frihed, der ligger i selv at 
kunne tilrettelægge sit arbejde (ligesom 
vi kendte det i den gamle aftale), mens 
andre lærere synes, at man skal have 
løn for de timer, som man rent faktisk 
arbejder. Disse skoler kunne snildt have 
løst mange af problemerne ved at indgå 
lokale aftaler, men det har ledelserne 
de fleste steder afvist. Og så er lov 409 
ganske klar, og det er ikke blevet mindre 
klart, efter at vi har fået det nye arbejds-
tidspapir: Lederen har pligt til at holde 
styr på lærernes præsterede arbejds-
tid. Det vil sige, at hvis man udstikker 
timerammer for arbejdet (hvilket er helt 
i orden), så skal man bede lærerne om at 
holde styr på deres arbejdstid, så man 
kan tilrette opgaverne hen ad vejen. Det 
er der ikke mange ledere, der har invite-
ret til, og det gør arbejdet uoverskueligt 
for lærerne. 

Foreningen har færdiggjort vores nye 
version af LærerLog, som forhåbentligt er 
lettere at anvende end den første. Vores 
anbefaling er, at hvis man arbejder på en 
skole, hvor det er uoverskueligt at holde 
styr på arbejdstiden – så tæl! Det behøver 
ikke være i appen, men så i en kalender, 
på en post-it-seddel eller noget andet. 
Men hold styr på arbejdstiden – det her er 
også løn!

Selvom det ikke lykkedes at lave en ny 
arbejdstidsaftale med Moderniserings-
styrelsen denne gang, så lykkedes det at 
lande et arbejdstidspapir. Efter et rodet 
forhandlingsforløb med en uskøn afslut-
ning fik vi landet et papir, som præciserer, 
hvad der er god arbejdsgiveradfærd, og 
udpensler en fælles forståelse af lov 409. 
Der står ikke noget nyt i arbejdstidspa-
piret. Og det er ikke juridisk bindende 
for skolerne. Alligevel er der en række 
anvisninger på, hvordan Moderniserings-
styrelsen og vi mener, at en ordentlig 
skole bør håndtere de nye arbejdstidsbe-
stemmelser i lov 409, og derfor er det et 
vigtigt papir. Det var den måde (nok endda 
den eneste måde), som det var muligt at 
arbejde med de allerede eksisterende 
problemstillinger i lov 409 på. 

Nu skal papiret bruges ude på sko-
lerne. Mange synes, at papiret er elastik i 
metermål. Men det er det kun, hvis vi ikke 
bringer det i spil! Og det kræver, at lærere 
og tillidsfolk kræver af deres ledelser, at 
de tager stilling til papiret, hvor det blandt 
andet slås fast med syvtommersøm, at 
det altså er en mulighed at indgå lokale 
aftaler, og hvor det slås fast, at lærerne 
har krav på at kunne følge med i deres 
præsterede arbejdstid, og at ledelserne 
har en forpligtigelse til at holde styr på 
lærernes arbejdstid. 

Hvis arbejdsforholdene skal forandre 
sig til det bedre på de frie skoler, skal 
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lærerne stille præcise krav til, hvad de 
ønsker. Til det brug er arbejdstidspapiret 
godt, og vi hjælper gerne med at bringe 
det i spil på skolerne – det vil blandt andet 
ske i FSL-klub.

Undervisningstillægget
Moderniseringsstyrelsen havde ved OK15 
stillet krav om, at undervisningstillægget 
på grundskoleområdet skulle bortfalde. 
Vi afviste kravet fra start af. Modernise-
ringsstyrelsen gjorde det ikke engang 
vanskeligt for os at afvise – ikke mindst 
fordi der hverken lå et forslag til, hvordan 
lærernes undervisningsbyrde skulle 
begrænses, eller til, hvordan afskaffelsen 
på realistisk vis skulle finansieres.  Efter 
korte forhandlinger frafaldt Modernise-
ringsstyrelsen kravet.

»De frie skoler skal 
turde gøre tingene an-
derledes. Ellers ender 
vi med at blive en privat 
folkeskolesektor«.

Når vi alligevel nævner det som en 
del af det gode ved resultatet, er det, 
fordi netop undervisningstillægget er 
en effektiv stopklods for antallet af un-
dervisningstimer. Det er helt afgørende, 

at vi bevarer dette og prøver at styrke 
det eller finder på alternative måder at 
lægge en eller anden form for låg over 
lærernes undervisningsmængde på, for 
at slå ring om kvaliteten af det arbejde, 
som vi udfører. Undervisningstillægget 
er i øjeblikket det bedste værktøj til at 
skabe balance i forholdet mellem lærer-
nes arbejdsopgaver.

DE FRIE SKOLER
De frie skoler er en ubetinget succes. Der 
er flere og flere forældre, som vælger de 
frie skoler til. Der bliver flere grundskoler 
– selvom der også er skoler, der lukker. Der 
er sikkert mange grunde til succesen, men 
politikernes detailstyring af folkeskolen 
er desværre den væsentligste. 

Samtidigt med at de frie skoler er en 
stor succes, så tiltager angrebene på 
skolerne og forældrenes ret til at lave 
skole. Det er måske meget naturligt al den 
stund, at de mange reformer i folkeskolen 
har henlagt denne i noget nær kaos. Det 
kræver mod og stærk retning på de frie 
skoler at holde fast i principperne og fort-
sat være et reelt alternativ til folkeskolen, 
når man som fri skole nemt kan rekruttere 
nye elever. I Danmark er der en grundlovs-
sikret ret for forældre til at lave frie skoler. 
Men folkeskolens vilkår må aldrig blive 
det væsentligste eksistensberettigende 
argument, som vi kan finde for vores 
skolesektors beståen. Kunne vi ikke med 

betydeligt større vægt berettige vores 
eksistens i ideologiske holdninger, reli-
giøst udgangspunkt eller i pædagogiske 
tilgange og i det hele taget vores sektors 
forskellighed? Hvis vi på sigt skal bevare 
en fri skolesektor, så er det ikke nok at 
hævde, at vi har ret til at have den – så 
skal vi have noget at byde på. Vi skal have 
forældre, som reelt vil have en anderledes 
skole, end den de kan finde i folkeskolen – 
de frie skoler må ikke blive popsmarte.  

De seneste års mange forandringer 
i folkeskolen med ændringer i fagræk-
ken, karakterkrav, læringsmål, lange 
skoledage, kommunale besparelser med 
nedlæggelser af folkeskoler som følge 
med videre udfordrer de frie skoler. For 
det er helt afgørende, at forældrene tager 
stilling til, hvad det er for en skole, de øn-
sker. De frie skoler skal turde gøre tingene 
anderledes. Ellers ender vi med at blive 
en privat folkeskolesektor. Og sporene 
skræmmer. Der er næppe mange af os, 
som ønsker et skolesystem som i England 
eller USA, hvor privatskolerne tager hånd 
om de mest ressourcestærke og fanden 
tager resten. Ansvaret, for at dette ikke 
sker, er såvel forældres som politikeres. 

Man kan ikke fortænke forældre i at 
gøre, hvad de mener, er bedst for deres 
børn. Børn er ikke forsøgskaniner, som 
skal være spydspidser i skiftende politi-

  BERETNING 2015               13



keres mere eller mindre gennemtænkte 
politiske kampe om folkeskolen. Men er 
det de frie skoler, der skal løse folkesko-
lens udfordringer? Hvis det, som mange 
forældre i virkeligheden ønsker for deres 
børn, er en velfungerende folkeskole, så 
skal de vælge en sådan. Når der er så stor 
søgning til de frie skoler, så risikerer vi, at 
skolerne i deres jagt på eleverne glemmer, 
hvorfor de holder skole. Værdigrundlaget 
skrider stille og roligt, og vi risikerer, at vi 
laver en folkeskole på halvprivate vilkår. 
Det er ikke og har aldrig været meningen 
med de frie skoler. Så hold nu fast i værdi-
erne derude. Danmark og danskerne har 
brug for en stærk folkeskole – for det er 
en forudsætning for, at de frie skoler har 
noget at være et alternativ til.

Friheden til at lave fri grundskole er 
også under internt pres. Således er de 
to store grundskoleforeninger (Dansk 
Friskoleforening og Danmarks Privatsko-
leforening) uenige om, hvordan pengene 
i sektoren skal fordeles mellem store 
og små skoler. Derfor er der i år blevet 
indleveret ikke mindre end tre forskel-
lige ønsker til afsnøringer på finansloven 
for 2016 på det frie skoleområde. Det 
svækker hele sektoren, når skoleforenin-
gerne er uenige om disse ting. Og det 
giver Finansministeriet frit spil til at lave 
deres egen fordeling, da de alligevel ikke 
kan gøre alle tilfredse. Det er skidt for 
de frie skoler, og der skal derfor lyde en 

opfordring til skoleforeningerne om, at de 
sætter sig sammen og koordinerer indsat-
sen for de frie skoler ordentligt, for ellers 
mister vi som sektor indflydelse på de frie 
skolers virke. Frie Skolers Lærerforening 
bidrager gerne, hvis det kan hjælpe, men I 
bliver nødt til at tage ansvar sammen. 

På trods af nogle frie skolers økonomi-
ske udfordringer er det ikke de frie skoler, 
der har de største problemer for tiden 
– det er folkeskolen. Og medmindre vi i 
Danmark ønsker et uddannelsessystem, 
hvor en betalingsskole er den eneste vej 
til en god basisuddannelse, ja, så skal 
vi som samfund ændre kurs og satse på 
vores fælles folkeskole. 

Frie Skolers Lærerforening skal stå 
vagt om den frie skolesektor. Det er ikke 
noget mål for os, at sektoren bliver større. 
Men det er væsentligt, at folkeskolen igen 
vinder fodfæste, så vi har en god og solid 
folkeskole som udgangspunkt for danske 
børns skolegang – en folkeskole, som vi 
kan spejle os i, udvikle os ved siden af og 
være et alternativ til.

FORENINGENS TILSTAND
Lad os bare være ærlige og sige, at det har 
været et par hårde år for foreningen. Det 
skyldes hovedsageligt lockouten i 2013, 
som satte hele vores selvforståelse som 
fagforening på en hård prøve. 

Vi er gået fra at være 10.300 medlem-
mer i foreningen til i skrivende stund at 
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DEN FATTIGE JOMFRU

Hver jul synger en god del af be-
folkningen Grundtvigs julesalme, 
hvor det i begyndelsen af anden 
strofe nævnes, at en ”fattig jom-
fru sad i løn”. Men hvis jomfruen 
er så fattig, hvorfor sidder hun så 
i sin løn som en anden Joakim von 
And? De veloplyste lærere vil vide, 
at løn også har en anden betydning, 
nemlig ”i al hemmelighed og uden 
andres kendskab”. Der var med 
andre ord ikke mange foruden Vor-
herre og Josef, som vidste, at Maria 
var ved at føde himlens kongesøn. 
Og der var heller ikke mange med 
høj løn – i ordets almindelige betyd-
ning – blandt de første, der mødte 
Jesus. Josefs tømrerforretning var 
tilsyneladende ikke så godt køren-
de, eftersom Maria var fattig. Og 
da englene inviterede barselsgæ-
ster, faldt valget på hyrderne, som 
heller ikke var blandt de velbjær-
gede på den tid. Senere talte Jesus 
i sit voksenliv som bekendt jævnligt 
om penge og løn. Som da han ek-
sempelvis sagde "I kan ikke tjene 
både Gud og Mammon”. 



være 9.500, og det skyldes udelukkende 
lockouten, og de afledte kontingentmæs-
sige konsekvenser af denne. 

Men vi er her stadig, og det agter vi 
faktisk at blive ved med! For selvom vi 
har måttet spænde livremmen ind, så er 
vi i dag skarpere på, hvad det er for en 
forening, som vi ønsker at have fremover 
– vi har taget et step up, men der er flere 
trin på trappen.

Vi har for første gang i år fået lavet en 
professionel medlemsundersøgelse, som 
fortæller os rigtig meget om, hvordan 
medlemmerne ser på foreningen. Det 
var firmaet MSI Research, som stod for 
undersøgelsen, og den tillader os at 
sammenligne os med andre foreninger 
af samme slags. Hovedkonklusionen er, 
at Frie Skolers Lærerforening på trods 
af konflikten nyder rimelig høj anseelse 
blandt medlemmerne. Vi placerer os 
samlet set lige over gennemsnittet for 
foreninger i FTF. 

Vores sagsbehandling sætter helt nye 
standarder for best practice blandt de 
godt 50 medlemsorganisationer, som er 
undersøgt i MSI-undersøgelserne. Det 
er glædeligt, at medlemmerne således 
opfatter sekretariatet som yderst kom-
petent og dygtigt. Det er en oplevelse, 
vi som hovedbestyrelse har hver eneste 
dag, og vi har også mange gange nævnt 
det i beretningerne, og nu kan det altså 
dokumenteres. Så tusind tak til Danmarks 

bedste fagforeningssekretariat!
Det, vi for alvor gerne vil forbedre, er 

foreningens image og medlemmernes 
oplevelse af udbytte af medlemskabet. 

»Der er ingen tvivl om, 
at det høje kontingent 
har været med til at få 
nogen til at melde sig 
ud«.

Der er ingen tvivl om, at de fleste 
medlemmer efter lockouten for to år 
siden blev rystet i deres grundopfat-
telse af, hvad det vil sige at være i en 
fagforening, og i deres tro på, at det rent 
faktisk nytter noget at slås for sin ret. 
Vi blev kørt over i vores faglige kamp, 
hvilket i virkeligheden bør minde os om, 
at vi ingenting får forærende af gode 
og venlige arbejdsgivere. Det vi skal 
have i overenskomsten, skal vi slås for. 
Hovedbestyrelsen er overbevist om, at 
det er helt afgørende, at vi har en faglig 
organisation på det frie skoleområde. 
Vores løn er lavere end i folkeskolen og 
på ingen måder god nok, og den kamp 
må vi kæmpe såvel på skolerne som 
sammen med de andre organisationer 
i staten. Til gengæld har vi helt særlige 
forhold på de frie skoler, som skal adres-

seres af Frie Skolers Lærerforening og 
ingen andre. Det drejer sig ikke mindst 
om vores ret til at være forskellige. Det 
gælder  skolernes frihed til at ansætte 
dem, som de finder bedst til at løse 
opgaven. Det er en knaldgod start på et 
lærerliv at have en læreruddannelse, 
men det er ikke altafgørende for at blive 
en god lærer. Så vi skal værne om vores 
frihed og om vores ret til at være ”ander-
ledes”. Det er det, vi alle sammen lever 
af og tror på.

Den store medlemsundersøgelse, som 
er lavet af MSI Research, viser, at der er 
en meget tæt sammenhæng mellem det 
at have været i kontakt med foreningen 
og så medlemmernes tilfredshed med 
foreningen. Hvis man har været til et 
foreningsmøde, haft brug for individuel 
sagsbehandling, deltaget i kurser eller an-
det, så er der en meget større erkendelse 
af, at foreningen er vigtig. 

Frie Skolers Lærerforening er en 
forening af, for og med medlemmerne – vi 
er ganske enkelt ingenting uden lærerne. 
Derfor skal vores forening også opleves 
som lærernes forening. 

Foreningens hovedbestyrelse besøger 
så mange skoler, som vi overhovedet kan 
overkomme. De nye kredse er virkeligt ved 
at komme i gang. Formandsskabet gæster 
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alle de skoler, som vi bliver inviteret til, 
og dermed møder vi også rigtigt mange 
medlemmer hvert år. 

Det har altid været foreningens 
adelsmærke, at der skal være kort fra 
menigt medlem til foreningens politiske 
ledelse. Sådan skal det fortsat være, og 
det er blevet vigtigere for såvel politikere 
som menige medlemmer at få ansigt på 
hinanden, men nok så meget, at hovedbe-
styrelsen, som valgte politikere,bevarer 
følingen med, hvad der sker på skolerne. 
Derfor fortsætter vores indsats for at 
komme ud på skolerne og lade skolerne og 
medlemmerne være omdrejningspunktet 
i vores politiske virke. Vi tror, at det er af 
stor betydning for at gøre fællesskabet i 
foreningen stærkere.

Vi har arbejdet målrettet på at blive 
mere synlige i mediebilledet. Det skyldes, 
at hvis vi vil have en selvstændig politisk 
stemme, så kræver det meget arbejde. 
Lærerne på de frie skoler bliver ofte 
slået i hartkorn med Danmarks Lærerfor-
ening, men vi har ikke altid samme syn på 
tingene. Vi har brug for at blive bedre til 
at ramme præcist med vores kommunika-
tion, og derfor har vi ansat en kommuni-
kationschef. Vi er endnu ikke der, hvor vi 
gerne vil være, men det er lykkedes både 
at komme mere i aviserne, i Deadline på 
DR2 og i debatten på P1. Samtidig gør 
vi et stort arbejde for at påvirke såvel 
politikerne som embedsværket omkring 

Christiansborg. Nogen vil sikkert mene, at 
vi skal overlade det til skoleforeningerne, 
men vi har markant andre holdninger til 
mange ting, og vores strategi er altid at 
forfølge lærervinklen på de sager, som vi 
involverer os i. Herudover er vi den eneste 
forening, som repræsenterer alle skole-
former på det frie skoleområde, hvilket 
gør os til unikke i forhold til at kommen-
tere forholdene på det frie skoleområde.

Så vi har en stor opgave foran os med at 
udvikle såvel vores politiske kontakter som 
vores stilling i det samlede mediebillede. 
Vi skal også steppe vores politiske arbejde 
endnu mere up, for det er afgørende, 
at medlemmerne både føler sig hørt og 
repræsenteret af foreningens ledelse.

Når MSI beskriver udbyttet af medlem-
skabet, handler det udelukkende om value 
for money eller på godt dansk: ”what’s in it 
for me”. På dette punkt har vi haft massive 
udfordringer de seneste år. Vi har haft et 
2014 med et rekordhøjt kontingent, og 
det er helt planmæssigt nu sat markant 
ned, selvom det stadigt er højt – her har vi 
faktisk steppet ned. Der er ingen tvivl om, 
at det høje kontingent har været med til at 
få nogen til at melde sig ud. 

Men det hjælper ikke vores sag at 
melde sig ud! For vi har brug for den kraft, 
der ligger i den fælles organisering. Fæl-
leskab er ikke noget, man abonnerer på. 
Det er noget, man skaber sammen! Vi er 
blevet trådt på, og vi er blevet jordet. Men 

LØNNEN, SOM GROR

Løn er mest udbredt på Bornholm, 
på øerne og i Østjylland, hvor der 
er god muldjord. Træet har arts-
betegnelsen acer platanoides, og 
det beskrives som et kønt, mellem-
stort træ med glat, hvidstribet bark. 
Lønnen bliver omkring 20 meter 
høj, træets blade, som er håndlap-
pede (de ligner en hånd eller dyre-
lap med fem fingre), minder meget 
om ahornens, men lønnens fingre 
er spidse, mens ahorns er afrun-
dede. De to træers frugter minder 
også meget om hinanden. Frugter-
ne har vinger, og de bliver spredt af 
efterårsvinden som små propeller 
eller helikoptere. Vingerne danner 
en 90 graders vinkel hos ahorn, er 
vinklen på 180 grader hos løn. I 
1903 fandt man under en udgrav-
ning af en stenalderboplads nær 
Brabrand Sø ved Aarhus en boo-
merang lavet af løn. 
(Kilde: Skoven i skolen og ude-
skole.dk)
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vi skal sammen rejse os igen, for der er 
masser at slås for. Vi har et drønuretfær-
digt lønsystem. Vi har en arbejdstidslov, 
som i sin grundsubstans ikke passer til 
lærerarbejde. Vi har et arbejdsmiljø på 
skolerne, som mange steder er blevet 
hårdt belastet af indførelsen af lov 409. 
Det skal vi kæmpe for at forbedre – og den 
kamp er i gang. Men den kan ingen af os 
klare alene – den kan vi kun klare sammen. 
Så det er helt i orden, at man er uenig med 
hovedbestyrelsens holdning til, hvordan 
foreningen skal være. Det er også helt i 
orden – ja, faktisk meget kærkomment, 
hvis man giver sin holdning til kende og 
deltager eller skaber debat. Men det er 
skidt, hvis man vælger at stå udenfor 
fællesskabet, som i alle sammenhænge er 
det frie skoleområdes adelsmærke. 

Derfor har vi stadig en fælles opgave 
i at øge vores organisationsprocent. Det 
er ikke okay, at store dele af lærervæ-
relserne står uden for foreningen – det 
skal vi blive bedre til at gøre synligt. Et af 
indsatsområderne vil blive at styrke det 
faglige arbejde lokalt på skolerne. FSL-
klub er opstået som begreb. Det skal være 
omdrejningspunktet for det lokale faglige 
politiske virke. Det skal være der i vores 
fælles klub, at vi diskuterer krav til even-
tuelle lokale aftaler, udkast til lønaftaler 
og vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø 
– det skal være mere eksklusivt at være 
medlem af FSL. 

Der er nogen, der mener, at det 
eneste, en fagforening skal tage sig af, 
er at sikre ordentlige løn- og arbejdsvil-
kår. Og det er stadig vigtigt! Men der er 
mange andre områder, som har enorm 
betydning for vores arbejde som lærere, 
og som Frie Skolers Lærerforening også 
bør tage sig af. Tiden, hvor vi kunne se på 
løn og arbejdstid helt frigjort fra anden 
kontekst, er for længst forbi, og vi skal 
også have andre ”varer” på hylden i vores 
fagforening.

”ANDRE VARER”
På sidste års repræsentantskabsmøde 
vedtog vi et professionsideal. Et ideal, 
som sætter overliggeren endog meget 
højt for, hvilke egenskaber man skal 
besidde for at være den ideelle lærer på 
en fri skole. Faktisk er der sandsynligvis 
ingen af os, som kan bryste os af at kunne 
alt det, som idealet lægger op til. 

»Et af indsatsområder-
ne vil blive at styrke det 
faglige arbejde lokalt 
på skolerne«.

Af debatten på mødet fremgik det, 
at flere i repræsentantskabet mente, at 
professionsidealet ikke ville være det 

papir værd, som det er trykt på. Men 
verden udvikler sig, og det gør vores 
forening heldigvis også. Forandring er 
nødvendigt, hvis vi ikke vil stivne i et 
forældet og støvet udtryk, som hører en 
svunden tid til. Det er tankevækkende, 
når man læser kommentarerne fra MSI-
undersøgelsen (medlemsundersøgel-
sen) igennem, at mange helt almindelige 
medlemmer ønsker at få mere for deres 
medlemskroner. Ikke billig sommer-
husudlejning, rabat til  Zoologisk Have 
eller konkurrencer med rødvinspræmier. 
Nej, de ønsker sig bedre muligheder 
for efter- og videreuddannelse. De kan 
godt lide minikurserne. De vil gerne have 
flere kurser i foreningsregi, som kan 
udvikle deres kompetencer og gøre det 
nemmere at være lærer. Men de vil også 
gerne have flere muligheder for at ud-
vikle faglige fællesskaber. Fællesskaber, 
som i virkeligheden ligger lige for, at en 
lærerforening understøtter. Her bliver 
professionsidealet spændende. For når 
det er sådan, at vi på papiret stræber 
højt som lærere på det frie skoleom-
råde, så skal vi også turde forfølge det i 
gerning. Vi vil derfor rigtigt gerne lave 
lærerkurser, som kan understøtte os alle 
sammen i at blive bedre til det, vi gør – 
nemlig at undervise på en fri skole. Disse 
kurser vil vi arbejde med i det næste års 
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tid, så når vi kommer på den anden side 
af sommerferien 2016, skulle der gerne 
være målrettede kurser, som kan være 
med til at kvalificere det, som vi går og 
gør til daglig. Kursusaktivitet, kompeten-
ceudvikling, faglige fællesskaber og det 
at kvalificere vores daglige arbejde er 
også blevet en central del af en moderne 
fagforeningsvirkelighed. 

»De nye kredse er kom-
met godt fra start. Den 
lokale aktivitet er stor«.

Herudover vil vi undersøge mulighe-
derne for at understøtte andre faglige fæl-
lesskaber, som kunne skabe sammenhæng 
i lærerjobbet, og som samtidig kan skabe 
eksklusivitet omkring det at være medlem 
af foreningen. Igen kræver det, at vi tager 
foreningen til næste step på udviklingssti-
gen, men det er vi også klar til.

LEDERNE
For to år siden besluttede repræsentant-
skabet, at foreningen skulle arbejde for, at 
lederne på de frie skoler får muligheden 
for at få en selvstændig forening indenfor 
Lærernes Centralorganisation. Det har 

ikke været nogen nem proces, men det er 
nu lykkedes.

Bortset fra hos lederne selv, så er det 
imidlertid ikke med stor glæde, at hoved-
bestyrelsen på repræsentantskabsmødet 
i november beder repræsentantskabet 
om at stemme for et vedtægtsændrings-
forslag, som skriver lederne helt ud af Frie 
Skolers Lærerforenings vedtægter. Vi er 
kede af, at vi kommer længere væk fra 
lederne, og at det fremover kan blive svæ-
rere at holde fælles fodslag omkring de 
forhold, som rører sig på det frie skoleom-
råde. Vi vil ganske enkelt savne lederne.

Når det alligevel hele tiden har været 
det rigtige at gøre, så skyldes det, at 
lederne efter konflikten i 2013 er blevet 
trukket mere over på arbejdsgiversiden, 
end de tidligere har været. Samtidigt har 
lederne i de seneste 10 år haft sværere og 
sværere ved at se, hvorfor de skulle være 
medlemmer af en fagforening for lærere, 
når ledelse er blevet en selvstændig 
disciplin. Sidst men ikke mindst mente ho-
vedbestyrelsen, at det ville være bedre for 
foreningen og helt i den frie skolesektors 
ånd, hvis vi rent faktisk lyttede til ledernes 
ønske. Vi er en bevægelse, som i høj grad 
hviler på frivillig demokratisk virkelyst, 
og det ville være underligt på det frie 
skoleområde, hvor netop tanken om frihed 
er den bærende kraft, at nægte lederne 
retten til at organisere sig anderledes.

Så da lederne i 2013 rejste kravet om 

selvstændighed, mente hovedbestyrel-
sen, at det var bedst at hjælpe dem med 
deres forehavende. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
takke Danmarks Lærerforening, Uddannel-
sesforbundet og Handelsskolernes Lærer-
forening og deres ledersektioner for også 
på dette område et fortrinligt samarbejde.

Med tungt hjerte vil vi gerne takke le-
derne for et mangeårigt godt samarbejde 
og ønske dem al mulig held og lykke med 
deres nye forening – ingen skilsmisser er 
lykkelige, men vi håber på et fortsat godt 
samarbejde med lederne, også selvom vi 
ikke længere skal dele bord.

KREDSENE
I 2014 fik vi nye kredse i foreningen. 
Beslutningen fra repræsentantskabs-
mødet i 2013 om at reducere antallet af 
kredse fra 11 til 8 og samtidig sammen-
lægge kredsene, så både grundskoler 
og efterskoler er i samme kreds, blev 
gennemført. Herudover har kredsene fået 
tilført nye arbejdsopgaver – de såkaldte 
skal-opgaver. Opgaverne omfatter den 
lokale del af tillidsrepræsentantuddan-
nelsen, medlemshvervning, hjælp til sko-
lerne med valg af tillidsrepræsentanter, 
besøg på nystartede skoler, skoler med 
stort medlemspotentiale og skoler, som 
henvender sig til kredsen.

De nye kredse er kommet godt fra start. 
Den lokale aktivitet er stor. Kredsbestyrel-
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serne kan godt lide deres nye arbejdsop-
gaver, som giver meget større mulighed for 
at komme i kontakt med medlemmerne på 
skolerne. Grunden til, at vi indførte disse 
nye skal-opgaver, var, at vi i højere grad 
end tidligere skulle bringe foreningen ud 
på den enkelte skole som supplement til at 
samle medlemmerne til centrale møder. Og 
selv om vi først lige er begyndt, så er der 
ingen tvivl om, at det er en rigtig god ide. 
MSI-undersøgelsen (medlemsundersøgel-
sen) viser tydeligt, at de medlemmer, som 
har haft kontakt med foreningen, synes 
markant bedre om deres fagforening end 
dem, som vi ikke har været i kontakt med. 
Den personlige kontakt er altafgørende – 
også for vores lille forenings virke. 

Selvom pengene er små i kredsene, så 
arbejder Hovedbestyrelsen for, at der al-
ligevel kan findes penge nok til at forfølge 
de mål og idéer, som man har i de enkelte 
kredse i de kommende år. Hovedbestyrel-
sen følger kredsenes aktiviteter tæt, og 
vi har besluttet at evaluere kredsarbejdet 
og den afsatte økonomi minimum en gang 
om året i de kommende år. 

I forhold til sammenlægningen af 
grund- og efterskolekredse, så virker det, 
som om at det er gået rigtigt fint. Der er 
ingen tvivl om, at de nye kredse skal bruge 
noget tid på at finde deres egen kredskul-
tur, men udfordringen mellem de forskelli-
ge grupper er ikke markant. I virkeligheden 
har lov 409 måske hjulpet os lidt på vej, 

da det virker, som om det i virkeligheden 
mere er typen af arbejdstidstilgang på den 
enkelte skole, som er afgørende for, hvem 
der kan identificere sig med hinanden.

ARBEJDSMILJØ
Foreningen gennemførte i foråret en triv-
selsundersøgelse, som vi agter at foretage 
hvert eller hvert andet år fremover. Grunden 
er åbenlys. Vi er bekymrede for, at arbejds-
miljøet på de frie skoler vil blive mærkbart 
værre i takt med, at lov 409 vinder indpas. 
Resultatet af den første undersøgelse ken-
des i skrivende stund ikke, men meningen 
er, at de resultater, som vi opnår, bruges til 
at indrette foreningens arbejdsmiljøpolitik. 

Der stilles for eksempel ganske store 
krav til indretningen af lærerarbejdsplad-
ser på skolerne. Det er afgørende, at man 
har de nødvendige faciliteter, så lærerne 
kan arbejde under ordentlige forhold. 
Gode arbejdspladser er forudsætningen 
for, at lærerne kan forberede sig ordent-
lig, og dermed en betingelse for at sikre 
undervisningskvaliteten.

Vi ved, som nævnt, at dialogen omkring 
opgaveoversigten er stærkt mangelfuld 
på mange skoler. Vi ved, at samarbejdet 
mellem ledelse og lærere knirker rigtig 
mange steder. Vi ved, at tiden til lærernes 
arbejde er presset. Vi ved, at nogle lærere 
mener, at kvaliteten af undervisningen er 
faldet. Så vi har rigtigt mange faktorer, der 
tilsammen gør, at vi skal udvikle vores ar-
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(LIGE)LØN I BIBLEN 
 
I lignelsen om arbejderne i vin-
gården har gårdejeren en libe-
ral fortolkning af begreber som 
arbejdstid og løn. Daglejere blev 
hentet i flere grupper op ad da-
gen, og da dagslønnen falder, får 
de sidst ankomne først, og alle får 
én denar. En gestus, der får en af 
de førstankomne til at udbryde: 
»De sidste dér har kun arbejdet 
én time, og du har stillet dem lige 
med os, der har båret dagens byr-
de og hede«. Men vinbonden har 
et svar på tiltale, som næppe var 
gået i Arbejdsretten:
»Min ven, jeg gør dig ikke uret. 
Blev du ikke enig med mig om 
en denar? Tag det, der er dit, og 
gå! Jeg vil give den sidste her det 
samme som dig. Eller har jeg ikke 
lov til at gøre, hvad jeg vil, med 
det, der er mit? Eller er dit øje 
ondt, fordi jeg er god? Sådan skal 
de sidste blive de første, og de før-
ste de sidste«.



bejdsmiljøpolitik. Det skal blandt andet ske 
på baggrund af trivselsundersøgelsen, og 
derfor vil det blive en prioriteret arbejds-
opgave i det kommende år.

»Vi ved, at samarbejdet 
mellem ledelse og lære-
re knirker rigtig mange 
steder. Vi ved, at tiden 
til lærernes arbejde er 
presset«.

Vi ønsker at styrke foreningens 
arbejdsmiljøindsats. Det skal ske med en 
øget oplysningsindsats men også en øget 
satsning på at få valgt lærere og medlem-
mer som arbejdsmiljørepræsentanter. Det 
er svært at nå ud på den enkelte skole, 
hvis arbejdsmiljørepræsentanten ingen 
tilknytning har til foreningen. Medlem-
merne efterspørger større aktivitet på 
dette område, og det vil vi forsøge at 
honorere fremover. Vi skal ganske enkelt 
også på dette område have løftet forenin-
gens indsats til et nyt niveau.

ØKONOMI
Vi har i 2014 tilbagebetalt 78 mio. kr. af de 

110 mio. kr., som vi lånte af Danmarks Læ-
rerforening under konflikten. Vi har skåret 
på sekretariatets drift og på kredsenes 
økonomiske forudsætninger. Vi har for-
doblet foreningskontingentet i en periode. 
Vi har realiseret vores værdipapirer. Vi har 
optaget lån i foreningens ejendomme. Alt i 
alt har vi gjort, hvad der var nødvendigt for 
at sikre, at vi også i fremtiden har en fagfor-
ening for lærerne på det frie skoleområde.

Men vi er ikke i mål. Vi er godt nok 
så småt begyndt at tale om, hvad der 
skal til, for at vi igen kan opbygge en 
konfliktfond, og det er tegn på, at vi kan 
skimte en tid, hvor økonomien igen kan 
blive bedre i foreningen. Og det er nød-
vendigt, at vores økonomi igen for alvor 
kommer på fode. For det er fundamentet 
for den gode service, som medlemmerne 
har krav på. og fundamentet for, at vores 
politiske arbejde kan komme til at bære 
frugt.

Vi kommer ud af 2014 med et 
rekordstort overskud, hvilket kan virke 
paradoksalt. Men vi måtte disponere 
med et lavere medlemstal allerede fra 
starten af 2014, og heldigvis var det 
først mod årets slutning, medlemstal-
let nåede det budgetterede. Og så har 
vi omsat vores værdipapirer, hvilket har 
givet en kursgevinst, som er en dejlig 
gave, men desværre ikke en tilbageven-
dende indtægt. Så selvom regnskabet 
for 2014 ser godt ud, så forventer vi 
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ikke samme positive resultat i 2015, og 
derfor præsenterer vi alligevel et stramt 
budgetforslag for 2016. 

Så den økonomiske krise i forenin-
gen er ikke overstået, men den er under 
kontrol. Hovedbestyrelsen håber, at 
kontingentprofilen, som blev vedtaget i 
forbindelse med repræsentantskabsmø-
det i 2013, vil gøre det nemmere at hverve 
nye medlemmer, så vi hurtigt kan blive 
flere igen, og så vi kan bevare og gerne 
øge vores nuværende aktivitetsniveau.

TAK…
Tak er kun et fattigt ord. Der er så mange 
mennesker, som hver eneste dag yder 
en stor indsats for at få Frie Skolers Læ-
rerforening til at køre. Ud over dem, som 
allerede er nævnt, er det vigtigt at takke 
kredsbestyrelserne og de særlige udvalg 
for pensionister, kostskoler, lærerstu-
derende og børnehaveklasseledere for 
deres store arbejde for foreningen.

Vi vil også gerne takke vores samar-
bejdspartnere i skoleforeningerne og 
Undervisningsministeriet for en kon-
struktiv og god dialog. Vi er enige om 
noget og uenige om andet, men vi har en 
grundlæggende respekt for hinandens 
synspunkter, som er afgørende for, at der 
er mulighed for at etablere og fastholde 
et tillidsfuldt samarbejde.

En helt særlig tak skal vi rette til 
Hornstrup Kursuscenter. Centeret er 
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for tredje år i træk blevet kåret til årets 
kursuscenter i Danmark! Det er bare flot! 
En særlig tak skal rettes til centerets 
direktør gennem 12 år, Jørgen Kronborg, 
som har søgt nye udfordringer. Jørgen 
har sammen med sin kone, Marianne, 
om nogen været den drivende kraft i at 
få centeret til at fremstå som Danmarks 
bedste kursuscenter. Marianne fortsæt-
ter som køkkenchef på centeret, og vi 
skal samtidigt byde den nye direktør, 
Anders Martin Larsen, velkommen til 
jobbet. Vi er sikre på, at han i samarbejde 
med alle de andre dejlige mennesker 
på centeret vil være i stand til at bære 
ånden på centeret videre.

AFSLUTNING
Vi er langt fra i mål med vores projekt 
omkring, hvad det er for en fagforening, 
som vi ønsker at blive. Men vi har taget 
de første og vigtige skridt opad på stigen, 
og hovedbestyrelsen synes, at vi har fået 
bedre dokumentation end nogensinde 
tidligere for, at vi rent faktisk er på vej i 
den rigtige retning. 

Hovedbestyrelsen er fortrøstnings-
fuld med hensyn til foreningens fremtid. 
Der er lavet en overenskomst, som vi vil 
huske arbejdsgiverne på og hjælpe dem 
med at løfte. Vi er i gang med at søsætte 
en ny stor lønsatsning, som skal bringe 
os tættere på lønnen i folkeskolen. Vi har 
styr på afbetalingerne og afdragene på 

foreningens gæld, og vi kan ude i hori-
sonten skimte en tid, hvor vi igen helt er 
herre i eget hus. Vi har fået bedre styr på 
det politiske arbejde med etableringen 
af de nye kredse og en klar arbejdsfor-
deling mellem sekretariat og politikere. 
Vi har skabt os politisk fodfæste og er 
en vægtig organisation, når talen falder 
på de frie skoler. Så vi er klar til at tage 
endnu flere step up for at gøre vores fæl-
les forening bedre. 
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LØN, BYTTE OG UDBYTNING

Lønarbejdet er et helt afgørende 
tema i de klassiske økonomers be-
skrivelse af kapitalismen. Lønar-
bejdet beskrives hos David Ricardo 
og Adam Schmidt som et alminde-
ligt varebytte: Arbejderen arbejder 
for arbejdsgiveren, og til gengæld 
får han løn. Men Karl Marx (1818
1883) hævder, at bytteforholdet er 
skævt: Arbejderen får ikke løn for 
et konkret stykke arbejde; arbejde-
ren får løn for at stille sin arbejds-
kraft til rådighed, og i løbet af ar-
bejdsdagen skaber arbejdskraften 
mere værdi, end arbejderen får i 
løn. Det er det, Karl Marx kalder 
udbytning. Eller som der står i Jes-
per Jensens og Benny Holsts sang 
”Sangen om merværdi”:  

Jeg står op om morgenen
og går hen på mit job
og jeg laver noget
og jeg får min løn
men det jeg laver
er mere værd
end det jeg får
Hvordan sku' nogen
mennesker ellers
blive rige
uden at lave noget?



Mere end to et halvt år er gået siden april 2013, men al-
ligevel kaster lockouten sin lange skygge over det faglige 
og juridiske arbejde i foreningen. Således er Frie Skolers 
Lærerforening (FSL) involveret i en række fagretlige tvi-

ster, som udspringer af Lov 409 og regeringsindgrebet. 
Men der er lys forude. I en lang række af sagerne er 

procedurerne overstået, og parterne forventer, at sa-
gerne bliver afgjort i de kommende måneder. 

SAG 1: 
BUSSEN OG FRIHEDEN
Kan man som lærer sidde i en bus med 50 elever og holde fri? 

Nej, siger Frie Skolers Lærerforening (FSL), og forenin-
gen har derfor hevet en Moderniseringsstyrelsen og en 
fynsk efterskole i den faglige voldgift.   

Skolen mener, at en del af lærerne kan have fri, når de 
sidder i bussen på vej på lejrskole eller en udflugt. Men 
Frie Skolers Lærerforening (FSL) mener, at scenariet er 
urealistisk, for lærerne har jo ikke rigtig fri. Hvad skal den 
frie lærer for eksempel gøre, hvis en elev henvender sig? 
Hvad gør hun, hvis hun ser, at en af eleverne smugler en 
øl ind i bussen? Eller hvis hun fra sin plads i den fjerne 
ende af bussen hører, at en af eleverne er dybt ulykkelig? 
Blander hun sig udenom, fordi hun har fri, eller træder 
hun ud af sin fritids-ham og handler som den ansvarlige 
lærer, man er? 

Sagen behandles i slutningen af september på et møde 
mellem Moderniseringsstyrelsen og efterskolen på den 
ene side og  Lærernes Centralorganisation og FSL på den 
anden. FSL forventer, at der falder en afgørelse inden 
november. 

Sagen vil få konsekvenser for, hvor mange timer 
lærerne skal have for at tage med på lejrskoler og rejser 
med eleverne. 

SAG 2: 
HOME, SWEET HOTEL 
Kan man betragte hotellet som hjem for de lærere, der har 
rådighedstjeneste på en lejrskole? Ja, siger Moderniserings-
styrelsen og en fynsk efterskole, og derfor vil de afregne hver 
times rådighed med tyve minutter.

Nej, siger Frie Skolers Lærerforening (FSL), hotellet svarer 
til tjenestestedet, og derfor skal hver rådighedstime afregnes 
med tre kvarter – nøjagtig, som hvis lærerne havde rådigheds-
tjeneste på skolen. 

For FSL er sagen principiel vigtig, for hvis hotellet opfattes 
som lærernes hjem, gælder det samme så for et gennemvådt 
telt ved en svensk søbred og for en bivuak i Harzen? 

Sagen blev behandlet af den faglige voldgift i september, og 
der forventes en afgørelse medio oktober. 

SAG 3: 
ER LEKTIER LÆRING?
En jysk friskole nægter at medtage arbejdet i lektiecafeen, 
når den beregner lærernes undervisningstillæg, og derfor har 
Frie Skolers Lærerforening (FSL) indledt en faglig voldgift mod 
skolen og Moderniseringsstyrelsen. 

FSL hævder, at da arbejdet i lektiecafe tidligere blev betrag-
tet som undervisning før Lov 409, må det også være under-
visning efter. For der er intet i lockoutindgrebet, som ændrer 
lærings- og undervisningsbegrebet. Moderniseringsstyrelsen 
mener, at lektiecafeen kan betragtes som tilsyn. 

Sagen blev anlagt i september, og det vides ikke, hvornår 
den kan forventes afsluttet. 

FAGRETLIGE
TVISTER
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FSL er indblandet i seks faglige tvister. I flere af sagerne forventes der en 
afgørelse inden nytår

Retsopgøret efter indgrebet 
 nærmer sig sin afslutning



SAG 4: 
ER 37 = 40?
I begyndelsen af det nye år falder der afgørelse i en af de mere 
principielle sager, som Frie Skolers Lærerforening (FSL) har 
rejst: 37 = 40-sagen, og det er en sag, som har stor betydning 
for efterskolelærerne. Ifølge Lov 409 skal lærere, der arbejder 
på ubekvemme tidspunkter, følge et regelsæt, som blandt 
andet siger, at hvis man har arbejdet 37 timer i tidsrummet 
fra 17 til 06, så optjener man tre timers frihed. Man får altså 
40 timer for at arbejde i 37.  Men i bemærkningerne til loven 
står der også, at hvis en lærergruppe får et centralt aftalt 
tillæg for arbejdet på ubekvemme tider, så skal skolerne ikke 
betale timebaseret ulempegodtgørelse. Efterskolelærerne 
får deres kostskoletillæg, og derfor mener Moderniserings-
styrelsen, at lærerne har fået kompensation for ulempen. FSL 
er uenig. Foreningen siger, at lærerne ikke skal have timeba-
seret ulempegodtgørelse – det får de med kostskoletillægget. 
Men efterskolelærerne skal stadig optjene de tre ekstra timer.  
Sagen behandles af voldgiften i begyndelsen af december, og 
foreningen forventer en afgørelse i midten af januar.

SAG 5: 
LEDERE UDEN GRÆNSER
Forstanderen på en fynsk efterskole truede med at opsige 
lærernes tjenesteboliger, hvis lærerne ikke indgik en lokal-
aftale om nattilsyn. Frie Skolers Lærerforening (FSL) mener, 
at  lederen misbruger sin ledelsesret, og foreningen indbragt 
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LØN I EN VENDING 

Det gør vel ikke så meget, at utak 
er verdens løn, når nu arbejdet 
bærer lønnen i sig selv. Og det 
er jo det, vi går rundt og siger. 
Men måske bruger vi sjældent 
de to vendinger i samme sætning 
som her. Men hvorfra kommer 
de – de to talemåder, som vel nok 
er de mest almindelige om løn? 
Med risiko for at forfalde til ste-
reotyper, så er det måske ikke så 
overraskende, at de dominerende 
talemåder om løn og arbejde kan 
føres tilbage til Tyskland. 
Vendingen om verdens utaknem-
melighed hedder på tysk ”Undank 
ist der Welt Lohn”, og det er givet-
vis derfra den er kommet til Dan-
mark. Hvor tyskerne har den fra er 
mudret, men formentlig er det en 
løs oversættelse af den latinske ta-
lemåde ”Quis ullam pro beneficiis 
deberi putat gratiam?”, som bety-
der noget i retning af ”hvem tror, 
at man skal er skyldt tak for vel-
gerninger?”. Formentlig ikke dem, 
som mener, at ”arbejdet bærer løn-
nen i sig selv”. Hvor den vending 
kommer fra, er heller ikke helt 
klart, men et godt bud er fra den 
tyske vise Arbeit, hvis første linje ly-
der ”Arbeit mach das Leben süss”.



skolen for Arbejdsretten. Retten behandler sagen i løbet af 
september, og afgørelsen kommer sandsynligvis i løbet af 
november.

SAG 6: 
ER EN AFTALE STADIG EN AFTALE?
Den mest principielle, juridisk største og mest komplicerede tvist 
handler om hviletid, arbejdsmiljø og EU-lovgivning. EU-lovgivnin-
gen fastslår, at hvis man skal dispensere fra arbejdsmiljølovgivnin-
gen, så skal det aftales mellem parterne. 

Før lockouten var parterne på lærerområdet enige om at 
dispensere fra en række hviletidsbestemmelser. Regerings-
indgrebet og Lov 409 indførte helt nye arbejdstidsregler, men i 
indgrebet videreføres dispensationen som lov, og det kan man 
ikke, mener Frie Skolers Lærerforening (FSL) og en række læ-
rerorganisationer. De har derfor indbragt regeringen for Lands-
retten, som behandler sagen i løbet af 2016. EU-domstolen 
skal muligvis høres om sagen, og en endelig afgørelse kommer 
derfor næppe i den første halvdel af 2016. 

Sagen kan få store konsekvenser for efterskolerne. Nattetil-
synet regnes i dag ikke som arbejde i hviletidsregnskabet, og det 
skyldes dispensationsbestemmelserne. 
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LØN PÅ OVERDREVET 

Danske Mikkel Svane (billedet) 
tjente i 2014 14,4 millioner dollar 
som direktør for virksomheden 
Zendesk, der sælger kundeser-
vicesoftware. Direktørens årsløn 
svarer til 580 fuldtidsstillinger til 
mindsteløn, som ofte er grund-
lønnen for danske kundeservice-
konsulenter. Alligevel er der 156 
andre, der ligger højere end Mik-
kel Svane på Equilars liste over 
de 200 bedste lønnede CEO’s i 
USA. Førstepladsen har David 
M. Zaslav fra Discovery Commu-
nications med en årsløn på 156 
mio. dollars, og den højest løn-
nede kvinde, Marissa A. Mayer 
fra Yahoo, ligger på 14. pladsen 
med en løn på 42 mio. dollars. 
Top ti tjente tilsammen 833 mil-
lioner dollars i 2014, svarende til  
godt 15.000 fuldtidsstillinger for 
lærere på de frie skoler. Med en 
gennemsnitlig lønstigning på 480 
% i forhold til året før, havde de 
øjensynligt ingen problemer med 
den lokale løndel. 



Hvis du kort skal sætte et par overskrifter på året, der gik, 
hvad vil du så lægge vægt på?
UFFE ROSTRUP: »Hvis jeg skulle skære det ned til en 
overskrift, må det være, at foreningen er på fode igen 
efter to meget turbulente år«.

Hvordan kommer det til udtryk?
UFFE ROSTRUP: »Tydeligst viser det sig ved, at vi igen 
arbejder konstruktivt fagligt og fagpolitisk. 2013 og 2014 
var præget af oprydning og brandslukning efter lockouten – 
både i vores faglige arbejde og økonomisk og administrativt 
i foreningen. Der faldt en mørk skygge på os i de år, og selv 
om skyggen ikke helt er forsvundet, er det tydeligt, at vi nu 
begynder at arbejde fagligt igen – vi udvikler nu, hvor vi før 
lappede huller«. 

Kan du give nogle eksempler?
UFFE ROSTRUP: »Det tydeligste eksempel er jo 
forårets overenskomstresultat. Det var ikke prangende, 
bestemt ikke, men vi fik et arbejdstidspapir, og hvis vi 
forstår at udnytte og bruge det, mener jeg, at det kan 
blive et godt redskab i vores hænder. Papiret gør det let-
tere at være lærer og leder – og det glæder mig«. 

Og det andet store område – lønnen?
UFFE ROSTRUP: »Jamen, på lønområdet har vi en 
kæmpestor udfordring. Og udfordringen bliver ikke 
mindre i de kommende år. Her ligger et stort arbejde, 
som kræver rigtig meget af vores tillidsrepræsentanter. 
Og der er kun en ting at sige: Vi må i fællesskab gøre, 
hvad vi kan, for at hente så mange lønkroner som muligt 
i det lokale forhandlinger. Og fra hovedbestyrelsen og 
sekretariatet vil jeg love, at vi gør alt, hvad vi kan, for at 
hjælpe og støtte tillidsrepræsentanterne«.

Hvordan med selve foreningens udvikling?
UFFE ROSTRUP: »De nye kredse er kommet godt i 
gang, synes jeg. Og jeg synes, at vi er lykkedes i vores 
ambition om at være tættere på medlemmerne. Vi er 
endnu ikke, hvor vi gerne vil være, men vi nærmer os. 
Samtidig er det afgørende for mig at understrege, at FSL 
er et fællesskab. FSL er ikke noget, som du som medlem 
køber for dit kontingent. FSL må aldrig være nogle andre. 
Vi er FSL. Vi tager beslutningerne sammen. Vi støtter 
hinanden. Det er det, FSL skal være: et fagligt og politisk 
fællesskab, et socialt og kollegialt fællesskab for lærerne 
og børnehaveklasselederne på de frie skoler. Jeg ved, 
at det er en svær balance. Nogle gange kommer vi til at 
tænke og fremstille FSL som noget, vi giver medlem-
merne. Men sådan er det ikke, og sådan må det ikke 
være. FSL er vores fællesskab«. 

Hvordan med den politiske interessevaretagelse – 
hvordan står det til?
UFFE ROSTRUP: »Som politisk spiller er vi blevet 
styrket betydeligt. Vi oplevede det på Folkemødet. 
Man regner med os nu. Man vil gerne deltage i vores 
arrangementer. Og vi bliver inviteret med i fleres sam-
menhænge. Tidligere skulle vi altid forklare, hvad FSL er 
for en størrelse – det behøver vi ikke mere. Det samme 
gælder, når vi mødes med politikere på Christiansborg 
om for eksempel finansloven og tilskuddet til det frie 
skoler. Politikerne lytter til os, og de er opmærksomme 
på at spørge os, inden de præsenterer forslag. Så her er 
sket noget. Vi er godt på vej mod vores mål om at være 
den politiske stemme for lærerne på de frie skoler«.

I løbet af den sidste repræsentantskabsperiode har foreningen kæmpet sig 
tilbage i den rolle, som den gerne vil have, mener foreningens formand

OPSAMLING 

Uffe Rostrup:  
»Foreningen er på fode igen«
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JURIDISKE SAGER
FRA ÅRET DER GIK
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Frie Skolers Lærerforening (FSL) modtog i foråret en henv-
endelse om afskedigelse af en lærer, som viste sig at være 
valgt som skolens tillidsrepræsentantsuppleant.

Foreningens jurister indledte derfor en forhandling med 
skolens ledelse, som påstod, at den pågældende lærer ikke 
længere kunne betragtes som tillidsrepræsentantsuppleant. 
Læreren havde nemlig været på orlov, efter at han var blevet 
valgt, og efter orloven var han vendt tilbage til skolen i et 
andet skema.

FSL argumenterede til gengæld for, at læreren kun havde 
været på orlov fra skolen i meget kort tid, og at lærerne ikke 
havde valgt en ny tillidsrepræsentantsuppleant i mellemtiden. 

Sagen blev indbragt for Lærerens Centralorganisation og 
Moderniseringsstyrelsen. 

Kort tid efter, at sagen var blevet indbragt, modtog 
læreren en besked fra skolens leder om, at afskedigelsen blev 
trukket tilbage, og at han kunne betragte sig som ”genindsat” 
i sine rettigheder og forpligtelser i ansættelsesforholdet, 
herunder som skolens tillidsrepræsentantsuppleant.

Sagen viser således, at den pågældende i den konkrete sag 
fortsat var beskyttet som tillidsrepræsentantsuppleant.  

Tillidsrepræsentantsuppleant  
gjorde comeback



I forbindelse med en lærers afskedigelsessag opstod der 
tvivl om, hvorvidt den pågældende havde modtaget kor-
rekt løn i en periode.

Skolen begrundede afskedigelse med skolens dårlige 
økonomi.

Afskedigelsessagen blev forhandlet med skolens 
ledelse, og der blev indgået en aftale om, at læreren dels 
skulle fritstilles, dels ved sin fratrædelse skulle have 
udbetalt en godtgørelse svarende til flere måneders løn.

Da det i forbindelse med sagen var konstateret, at 
der var nogle uafklarede problemstillinger med lærerens 
lønforhold, blev dette undersøgt nærmere.

På den baggrund viste Frie Skolers Lærerforenings 
(FSL) undersøgelser, at læreren ud over godtgørelsen 
fra afskedigelsessagen skulle have efterbetalt et beløb 
på flere tusinde kroner, da hun over en periode have fået 
udbetalt for lidt i løn.

Sagen viser, at man som ansat skal have udbetalt 
sin overenskomstmæssige løn, så længe man er ansat. 
Også selv om man ikke selv bestemmer, hvornår man 
fratræder.

Lønindplacering og afskedigelsessag

Frie Skolers Lærerforening (FSL) har i det seneste skoleår 
haft flere sager, hvor helt eller delvist sygemeldte medle-
mmer er blevet afskediget.

Der er i de situationer dog grænser for, hvad en skole 
kan slippe af sted med, som et eksempel fra forligsnævnet 
viser.

Der var tale om en lærer, der blev opsagt efter cirka fire 
års ansættelse. I løbet af ansættelsen havde hun i en peri-
ode været delvist sygemeldt på grund af stress. Under den 
delvise sygemelding arbejdede hun med et begrænset 
skema. Hen over efteråret var hun i terapeutisk behan-
dling, og der blev afholdt evalueringsmøder med skolen.

I december måned foreslog skolens ledelse, at hun fra 
1. januar gik permanent ned i tid. Læreren følte sig nød-
saget til at acceptere den ændrede ansættelseskontrakt.

I løbet af juleferien fik læreren et tilbagefald og 
sygemeldte sig på fuld tid. Hun orienterede samti-
dig skolens ledelse om, at hun forventede en kortere 
sygemelding. 

Kort tid herefter annoncerede skolen efter en lærer 
med tilnærmelsesvis de samme fag som den sygemeldte. 
På et møde den 13. januar spurgte den pågældende lærers 
kolleger nærmere ind til stillingsopslaget.

Den 22. januar gennemførtes en telefonisk muligheds-
samtale mellem den pågældende lærer og skolens leder. 
Læreren spurgte under samtalen ind til muligheden for 
afholdelse af rundbordssamtale, fastholdelsesplan og i 

øvrigt andre arbejdsfastholdelsesinitiativer, men fik af le-
delsen det svar, at det skulle hun ikke bekymre sig om lige 
nu. Der blev ikke talt om, hvornår hun forventede, at hun 
ville være klar til helt eller delvist at genoptage arbejdet. 

Den 28. januar blev der på skolen afholdt ansættelses-
samtaler på grundlag af stillingsopslaget, den 29. januar 
attesterede lærerens læge den i forbindelse med telefon-
samtalen udarbejde mulighedserklæring.

Uden yderligere kontakt fra ledelsen blev læreren den 
10. februar opsagt fra sin stilling på skolen. Som begrun-
delse for opsigelsen anførte skolens ledelse blandt andet 
varigheden af sygefraværet og udsigten til raskmelding.

Da mæglingsmødet med skolens ledelse endte uden 
resultat, blev sagen indbragt for forligsnævnet.

Under sagens behandling i forligsnævnet gjorde Frie 
Skolers Lærerforening (FSL) blandt andet gældende, at 
den pågældende lærer i perioden fra den første sygemeld-
ing og til udgangen af december havde passet alle sine 
arbejdsopgaver efter den med ledelsen aftalte plan, at 
der var en klar progression i lærerens tilbagevenden til 
arbejdet, at skolen opslog stillingen umiddelbart efter 
den fornyede fuldtidssygemelding og uden, at der forelå 
lægelige oplysninger om den forventede varighed af 
fuldtidssygemeldingen – en senere mulighedserklæring 
angav sygemeldingen til to måneder.

På den baggrund blev sagen forligt i forligsnævnet, og 
læreren fik en godtgørelse svarende til to måneders løn. 

Forligsnævnet straffer skole for at 
 afskedige  sygemeldt lærer
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Frie Skolers Lærerforenings (FSL) 
økonomiske virkelighed har siden 
lockouten i april 2013 kunnet karak-

teriseres som ustabil – tumultarisk er 
måske et mere rammende begreb. Særligt 
i 2013 og 2014 har der været tale om en 
kriseøkonomi, hvor styring har været et 
sted imellem svær og umulig. Og det er 
da også i det lys, regnskabsresultatet for 
2014 skal ses. Et overskud på godt 9½ 
mio. kr. er meget stort ud af en omsæt-
ning på 52½ mio., og da særligt i den 
situation, som FSL har været og er i. Men 
det er alligevel muligt at finde en logik: 

Vi har holdt igen på udgifterne alle de 
steder, hvor det var muligt. Besparelser på 
både det politiske område og i sekretaria-
tet; et års kontingentfrihed i FTF – og igen 
en stor tak for den gestus! – éndags repræ-
sentantskabsmøde, ubesatte stillinger, 
fratrædelsesordninger og meget mere.

Vi budgetterede meget forsigtigt på 
medlemstallet. Hvordan ville reaktionen 
blive på en i realiteten fordobling af kon-
tingentet? Svaret på det spørgsmål kunne 
vi ikke slå op nogle steder, og det fald på 
10 procent, som vi frygtede, blev ikke en 
realitet før ved slutningen af 2014. Vi 
har mistet (for) mange medlemmer, men 
faldet slog først fuldt igennem i 2015.

Endelig blev vi begunstiget af den lave 
rente, som gav dobbeltgevinst i 2014: 
Direkte på vores realkreditlån mv. og 
indirekte på kursgevinster på de værdi-

papirer, vi realiserede i begyndelsen af 
2014 for at kunne afvikle kassekreditter 
og afdrage på lånet i Danmarks Lærerfor-
ening (DLF).

Det er også en del af historien, at FSL 
i modsætning til tidligere er blevet en 
organisation med en meget stor gæld. Vi 
har realkreditlån i vores faste ejendom, og 
ved indgangen til 2014 havde disposi-
tionsfonden et lån på 110 mio. kr. i DLF. 
Uanset at FSL og dispositionsfonden er to 
adskilte enheder, er der næppe tvivl om, 
at set med omverdenens øjne, er det én 
og samme ting. 

Derfor er det tilfredsstillende, at vi 
med det gode 2014-resultat kan forøge 
foreningens egenkapital og på den måde 
være lidt bedre rustet til fremtiden. Vi 
kan også investere noget af overskuddet 
fra 2014, og det gør vi bl.a. igennem den 
lønkampagne, som er beskrevet andet-
steds. En anden investering, som hænger 
sammen med lønkampagnen, er indsat-
sen for at få flere medlemmer. Den type 
investering betyder rent budgetteknisk, 
at vi budgetterer med underskud i 2016. 
Men underskuddet skal altså ses i sam-
menhæng med overskuddet i 2014.

DISPOSITIONSFONDEN
Driftsregnskabet for dispositionsfonden 
i 2014 er præget af det meget store 
konfliktbidrag på kr. 480 pr. medlem 
pr. måned – samlet set en indtægt på 

41½ mio. kr. Konfliktbidragene har stort 
set uden fradrag kunnet bruges til at 
nedbringe gælden til DLF. Der er afdraget 
ikke mindre end 78 mio. kr. på lånet på 
oprindeligt 110 mio. kr., således at lånet 
ved udgangen af 2014 var nedbragt til kr. 
33.232.095. Når regnestykket ikke giver 
32 (110 – 78), skyldes det, at renterne til-
skrives hovedstolen. Det er også grunden 
til, at fondens regnskab ikke belastes med 
renterne på DLF-lånet.

Hvordan har vi så kunnet afdrage 78 
mio. kr., når konfliktbidragene ”kun” var på 
41½ mio. kr.? Det er der tre forklaringer på:

1.  Konfliktbidragene indbetalt i 2013 
kom oveni.

2. Værdipapirer blev realiseret.
3. Restprovenuet fra realkreditlånene 

– efter at kassekreditterne mv. var indløst 
– blev brugt til afdrag.

Der er ikke blevet afdraget på lånet 
siden udgangen af 2014. Vi samler 
sammen til at betale de første ordinære 
afdrag i sommeren 2017. Og vi håber og 
arbejder på, at medlemstallet muliggør, at 
vi allerede ved udgangen af ’17 kan være 
ude af gælden til DLF. Det er dog ikke 
kun medlemstallet, men også renten, der 
skal være med os, hvis den ambition skal 
opfyldes. 

Dispositionsfonden har ikke kun gæld 
til DLF. Fonden har også en stor gæld til 

FSL’s regnskab 
2014
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FSL: I runde tal 37 mio. kr. på nuværende 
tidspunkt. Tilgodehavendet skyldes først 
og fremmest, at også FSL’s likvider og be-
holdninger af værdipapirer blev realiseret 
i forbindelse med lockouten. Endvidere 
blev der optaget lån i FSL’s ejendomme. 

Da der i en vis forstand er tale om at 
flytte penge fra den ene lomme til den 
anden, er denne gæld rente- og afdragsfri 
indtil videre. I konsekvens heraf foreslår 
hovedbestyrelsen, at den nuværende 
bestemmelse om, at fondens renteind-
tægter og -udgifter deles mellem fonden 
og FSL, ophæves indtil videre.

BUDGET 2016
For første gang i foreningens historie 
budgetteres der med et underskud i 2016 
– et underskud på lige under en million 
kroner. Det har krævet mange overve-
jelser og diskussioner, men hovedbesty-
relsen er overbevist om, at udviklingen 
i medlemstallet kan vendes, hvis vi gør 
en indsats og investerer i den fremtidige 
medlemsudvikling.

Underskuddet skal betragtes som 
en investering. Det er ikke til at dække 

”kredskontingent” fratrukket et beløb til 
FSL til dækning af fællesudgifter mv. Hvis 
repræsentantskabet vedtager forslaget 
fra Frie Skolers Ledere om udtræden 
pr. 1. januar 2016, betyder det derfor et 
bortfald af både indtægter og udgifter. 
Netto mister FSL ca. 1,4 mio. kr., som 
meget gerne skal kompenseres med 
nye, almindelige medlemmer. De store 
forskydninger i beløbene, når budget '16 
sammenholdes med '14 og '15 vedr. ”kon-
tingent”, ”kredskontingent” og ”kredse”, 
er konsekvenserne af ledernes udtræden.

Den sidste store ændring i budget 
2016 er markant lavere renteudgifter. 
Det skyldes først og fremmest forslaget 
om, at Dispositionsfondens renteudgifter 
holdes i fonden og ikke længere deles 
med FSL. Se også ovenfor.

KONTINGENT 2016
Som nævnt ovenfor er der budgetteret med 
det samme kontingent og konfliktbidrag, 
som vedtaget i 2013. Driftskontingentet 
til FSL fastholdes på tredje år på 500 kr./
måned for almindelige medlemmer med 
over halv tid. Konfliktbidraget sættes ned 
fra 190 kr./måned til 120 kr./måned. 

løbende driftsudgifter, men handler om to 
kampagner: lønkampagnen og hverve-
kampagnen, som du kan læse mere om på 
side 8. Endvidere investeres der i udvik-
ling af nye kursustilbud efter ophøret af 
samarbejdet med Danmarks Privatskole-
forening om Kursusmarkedspladsen. 

Underskuddet finansieres af egen-
kapitalen, som blev væsentligt forøget 
i kraft af overskuddet i 2014. Endvidere 
tilføres egenkapitalen forventeligt yderli-
gere ca. 800.000 kr. i 2016. Det svarer til 
FSL’s andel af formuen i Kursusmarkeds-
pladsen.

På indtægtssiden budgetterer vi som 
altid med (kontingent-)medlemstallet, 
som det var 1. maj året før budgetåret. 
Kontingentet, ekskl. konfliktbidrag, er 
uændret 500 kr./måned svarende til 
6.000 kr. pr kontingentmedlem i 2016. 
Hertil kommer konfliktbidraget på 120 kr./
måned – begge dele i overensstemmelse 
med beslutningerne truffet på repræ-
sentantskabsmødet i november 2013 om 
kontingentprofilen frem til 2017.

Kontingentmedlemstallet indehol-
der ikke medlemmerne af Frie Skolers 
Ledere. I stedet er kontingentet fra disse 
medlemmer gået direkte videre som et 
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KONTINGENT
SAMLET 2015 – 2017, PR. MD                                      2015 2016 2017
  
Alm. medlemmer, over halv tid    690 620 560
Alm. medlemmer, under halv tid    345 310 280
Fleksjob, ny ordning      345 310 280
GEW    530 460 400
Ledige    200 200 200
Pensionister    125 125 125
Studerende    40 40 40
Studerende i praktik    360 330 330
Særlige medlemmer    50 50 50
Nye medlemmer, over halv tid 	 	   620 620 560
Nye medlemmer, i lockout april 2013 	 	   270 270 210

HERAF KONFLIKTBIDRAG, PR. MD              2015 2016 2017

Alm. medlemmer, over halv tid    190 120 60
Alm. medlemmer, under halv tid    95 60 30 
Fleksjob, ny ordning      95 60 30
GEW    190 120 60
Ledige    0 0 0
Pensionister    25 25 25
Studerende    10 10 10
Studerende i praktik    65 35 35
Særlige medlemmer    0 0 0
Nye medlemmer, over halv tid     120 120 60

			Nyindmeldte, som er ansat på området efter 1. april 2013.
		Overførte, lockoutede medlemmer fra DLF og Uddannelsesforbundet.

KONTINGENTSATSER • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING
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     BUDGET  OPR. BUDGET  REGNSKAB 
   2016 2015 2014
INDTÆGTER

Kontingent   45.554.000 49.685.000 47.117.629
Kredskontingent  0 4.241.000 5.282.596
Dispositionsfond  10.942.000 18.192.000 41.224.560
Øvrige indtægter  -242.000 -180.000 90.000
Overføres til Dispositionsfond  -10.942.000 -18.192.000 -41.224.560
Sum  45.312.000 53.746.000 52.490.225

UDGIFTER

Hovedbestyrelsen
Løn m.m.  -4.009.000 -4.182.000 -4.542.896
Møder, transport m.m.  -784.000 -1.234.000 -1.038.529
Øvrige HB-udgifter  -402.000 -220.000 -177.274
Sum  -5.195.000 -5.636.000 -5.758.699 
   
Kredse  -3.460.000 -7.701.000 -7.234.804

Repræsentantskabsmøde  -459.000 -450.000 -352.521
     
Børnekulturpris  0 0 0
Legater  -20.000 -20.000 -11.100
Humanitære forhold  -60.000 -60.000 -26.000
Sum  -80.000 -80.000 -37.100
    
Information   
Blad   -2.091.000 -2.600.000 -2.610.000
Synliggørelse  -300.000 -150.000 0
Anden information  -150.000 -135.000 0
Sum  -2.541.000 -2.885.000 -2.610.000

TR-uddannelse  -1.800.300 -1.765.000 -1.577.534
Medlemsaktiviteter, -møder m.m.  -2.649.300 -2.230.000 -1.623.010
Sags- og mødeomkostninger  -400.000 -300.000 -302.879
Krisehjælp  -145.000 -170.000 -110.055
Sum  -4.994.600 -4.465.000 -3.613.478
     
Medlemskab af andre organisationer   -2.370.400 -2.520.000 -1.002.221
Repræsentation  -10.000 -10.000 0
Sum  -2.380.400 -2.530.000 -1.002.221

BUDGET 2016 OG REGNSKAB 2014  •  FRIE SKOLERS LÆRERFORENING
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   BUDGET OPR. BUDGET  REGNSKAB 
   2016 2015 2014

Sekretariat
Lønudgifter m.v., alle ansatte  -18.798.400 -18.037.000 -17.535.321
Øvrige personaleomkostninger  -1.836.000 -1.773.000 -1.143.279
Lokaleomkostninger, inkl. Ravnsøvej  -3.366.000 -3.310.000 -3.262.165
Inventar, inkl. afskrivninger  -51.000 -27.000 0
IT hard- og software, inkl. afskrivninger  -1.723.440 -1.322.000 -1.382.142
Kontorartikler, telefon m.m.  -1.020.000 -1.145.000 -949.035
Revision  -244.800 -238.000 -291.692
Forsikring, rådgivningsansvar  -71.400 -70.000 -116.384
Sum  -27.111.040 -25.922.000 -24.680.018

Lejlighed, drift  -18.360 -12.000 -28.808
Lejlighed, afskrivninger  -37.000 -37.000 -37.320
Sum  -55.360 -49.000 -66.128
    
HKC ApS, etableringsudgifter  0 0 -11.250
Kapitalregulering, stiftelse af HKC P/S  0 0 -1.215.448
HKC, driftsresultat  0 0 157.329
Frie Skoler, driftsresultat  0 0 778.458
FSL-DP Kursusvirksomhed, driftsresultat  0 0 16.906
Sum  0 0 -274.005

Kursgevinster    2.963.465
Renter, netto  -25.000 -1.980.000 87.771
Sum  -25.000 -1.980.000 3.051.236

Foreningsskat  0 0 -366.569

Hensættelse, egenkapital   -1.600.000 0
    
RESULTAT  -989.400 448.000 9.545.918

BUDGET 2016 OG REGNSKAB 2014  •  FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

Scan koden og  læs 
eller download 
budgettet for 2016 og 
regnskabet for 2014.
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DISPOSITIONSFONDEN
REGNSKAB                                      2014  
 
Renteindtægter    262.763
Renteomkostninger    -689.908
Kurstab/avance på obligationer      239.145
Renteandel til FSL    94.000
Renteindtægt, Dispositionsfonden    -94.000

Konfliktbidrag    41.516.721
Fagpolitisk aktivitet/OK 13    -5.000
Konfliktstøtte      47.604
Revision og rådgivning      -53.007

Resultat før låneomkostninger    41.412.318

Låneomkostninger      34.250

ÅRETS RESULTAT      41.446.568

DISPOSITIONSFONDEN • REGNSKAB 2014 • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING
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