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ORFOSE
HOVEDBESTYRELSEN

4 Hovedbestyrelsen

Du møder ti kendte og et enkelt helt nyt
ansigt på side fire, hvor vi præsenterer den
nye og noget mindre hovedbestyrelse.
HOVEDBESTYRELSEN

5 Dagsorden

Hvad? Hvor? Hvornår? Find svaret på de
korte og afgørende spørgsmål på siden med
repræsentantskabsmødets dagsorden og
anden formalia.

HOVEDBESTYRELSEN

6 Hovedbestyrelsens
skriftlige beretning

Arbejdstidsregler, nye kredse, ændringer
på sekretariatet, dannelsesdiskussioner,
løn, samarbejde. Over 15 sider kommenterer hovedbestyrelsen stort og småt i det
forgangne år.

METAMORFOSE
En metamorfose. Det er når en ting forvandler sig til noget andet. En omdannelse. Det kan udspille sig på et splitsekund eller over tusinder eller millioner
af år. Det er når bjerge omformes, det

NOTER FRA ÅRET DER GIK

22 Småt og godt
men vigtigt

Interview med formanden, selvstændighed for lederne, og lærere og ledere,
som bliver fyret. Læs noterne, som samler
stort og småt.

er når insekter forvandler sig i naturen,
og det er når mennesker forvandles til
insekter i værker fra Ovid til Kafka. Det
er en illusion gjort berømt af Houdini,
det er et begreb i arkitekturen, og det
er hvad FSL er ved at gennemgå. Hvordan en fagforening gennemgår en metamorfose, kan du læse om i den skriftlige
beretning. Hvordan en række andre metamorfoser udspiller sig i bøger og bøgeskove, kan du læse om i boksene spredt
rundt i denne beretning.

		

JURIDISKE SAGER FRA ÅRET DER GIK

26 Juridiske sager

Tidsbegrænsede ansættelser, skoler, som
har svært ved at samarbejde og endnu
en ligebehandlingssag. To sider med juridiske noter.
ÅRET I TAL FRA SEKRETARIATET

30 Regnskabet for et
helt udsædvanligt år

Foreningens sekretariatschef, Henrik Wisbech, gennemgår og forklarer regnskabet
for 2013, og det er en helt usædvanlig
historie. Men fremtiden står i tal og snorlige kolonner.
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DAGSORDEN
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

ORDINÆRT
R E P R Æ S E N TA N T SKABSMØDE
2 014

F R E DAG 7. N OV E M B E R K L . 10 . 15 T I L 18 . 0 0
LILLEBÆLTSHALLERNE • FÆRØVEJ 74–76 • 5500 MIDDELFART

DAGSORDEN
1.

Valg af én eller flere dirigenter
og stemmetællere

2.

Valg af referent

3.

Fastsættelse af mødets forretningsorden

4.

Hovedbestyrelsens beretning
ved formanden

		

5.

Regnskabsaflæggelse

6.

Indkomne forslag

7.

Valg af næstformand

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant

9.

Fastsættelse af budget og kontingent

10.

Eventuelt
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SKRIFTLIG BERETNING
FRA HOVEDBESTYRELSEN

METAMO
M

etamorfose beskriver den
forandring som dyr, sten
eller andet gennemgår
for at genopstå med et
helt nyt udtryk – fx fra
puppe til sommerfugl. Og det er nok det
ord, som bedst beskriver den udvikling,
som foreningen har gennemgået det
seneste år.
For selv om vi måske ikke er nået
længere end til puppe-stadiet, så håber
vi alligevel, at foreningen igen bliver til en
smuk og stærk sommerfugl.
Så beretningen står i forandringens
eller metamorfosens tegn. Det seneste
år har budt på forberedelse af folkeskolereformen, implementeringen af de nye
arbejdstidsregler, omlægning af foreningens kredse, strukturelle ændringer på
sekretariatet, en ændret lederrolle, en
ændret lærerrolle, en ændret tr rolle, en
ændret samarbejdskultur på skolerne – i
det hele taget mange ændringer.

FOLKESKOLEN OG DE FRIE SKOLER
De nye arbejdstidsregler og folkeskolereformens indførsel har ubetinget været
de største ændringer, som er sket i det
seneste år. Man kan undre sig over,
hvorfor folkeskolereformen skal fylde så
meget, men det skyldes ikke mindst, at
når der sker ændringer i folkeskolen, så
har det en meget klar afsmittende effekt
på de frie skoler, idet der i Friskoleloven
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står, at de frie skoler skal stå mål med folkeskolen. Der er imidlertid også en anden
faktor, som ikke skal underkendes. Næsten
20 % af alle danske elever går i skole på
en fri grundskole eller efterskole. Tallet
har været langsomt men støt stigende
de seneste år. Det dækker over, at mange
nye skoler er kommet til – ikke mindst som
følge af lukning af de mindre folkeskoler
i mindre lokalsamfund. Men det dækker
også over, at mange skoler er vokset. Og
hvorfor mon det? En af grundene er, at folkeskolen de sidste mange år har været en
politisk kampplads. Man har de seneste 5
år skåret kraftigt på driften af folkeskolen,
hvilket har betydet, at der er blevet 11 %
færre lærere, mens der kun er blevet knap
to procent færre elever! Det har betydet
større klasser, større skoler og færre
skoler. Sidste år kom inklusionsopgaven så
oveni. Folkeskolen skal integrere en stor
del elever med særlige udfordringer. Det
er lærerne ikke klædt på til. Samtidigt er
presset på lærerarbejdet øget kraftigt qua
de mange reduktioner i stillingerne. To ting
som stritter i hver sin retning, og som øger
frustrationerne på lærergangene.
Disse faktorer, kombineret med en
italesættelse af folkeskolen som for dårlig
og lærerne som dovne, har været med til at
skubbe til en udvikling, hvor en systematisk nedprioritering af folkeskolen har gjort
de frie skoler til et attraktivt tilvalg for
forældre.

ORFOSE
Og så skulle vi jo være glade. Det giver
udsigt til en større fri skolesektor, flere
penge at lave skole for, flere medlemmer i
foreningen og så videre.

»Derfor er det også afgørende, at de frie skoler bliver valgt for deres
værdier, og ikke fordi
folkeskolen ikke duer
eller har et dårligt ry. Der
findes masser af gode
folkeskoler. Ligesom der
findes masser af gode
frie skoler«.
Men de frie skoler er ikke til for at blive
et gemmested for bedrestillede forældres
angst for at vælge folkeskolen til deres
børn. Nej, det er faktisk skræmmebilledet
af de frie skoler. Og det er i øvrigt slet ikke
sikkert, at det bliver nemmere at være fri
skole, selvom sektoren vokser. De frie skoler
skal være et holdningsmæssigt alternativ til
folkeskolen. Det kræver, at de frie skoler har
værdier, som de kan stå ved og lave undervisning efter. Derfor er det også afgørende,
at de frie skoler bliver valgt for deres værdier, og ikke fordi folkeskolen ikke duer eller
har et dårligt ry. Der findes masser af gode
folkeskoler. Ligesom der findes masser af
gode frie skoler.

		

Men alt er altså ikke rosenrødt på de
frie skoler. Lønnen er lavere end i folkeskolen. Indretning af lærerarbejdspladser
har skolerne nu haft næsten 1½ år til at
indrette, men det er langt fra alle steder,
at det er sket. Nogle skoler overvejer at
sige nej til specialundervisningskrævende
børn, fordi tilskuddet ikke følger med.
Mange skoler er presset på økonomien.
Så bare fordi, at den offentlige opmærksomhed er mindre, så betyder det altså
ikke, at der ikke også er problemer på de
frie skoler.

VI RISIKERER DELTE SKOLER
Erfaringen fra de seneste år har vist, at de
frie skolers frihedsrettigheder indskrænkes i takt med, at elevtallet på skolerne
stiger. Man kan i hvert fald sagtens få den
tanke, at der er en nøje sammenhæng
mellem antallet af elever på de frie skoler
og så politikernes opmærksomhed og
forståelse for frihedsgraderne på det frie
skoleområde.
Det harmonerer dårligt med friheden
for forældrene til at lave den skole,
som de ønsker, men samtidigt må
man anerkende, at politikerne på
samfundets vegne har en interesse
i, at der kommer noget fornuftigt ud af de
skattekroner, som borgerne har indbetalt.
Og det er i grænselandet mellem statstilskuddet og det faktum, at de frie skoler er
betalingsskoler, at de frie skolers frihed er

defineret. Vi må ikke ende med et engelsk
eller amerikansk skolesystem, hvor de
som har råd kan få en ordentlig uddannelse på en privat skole, mens resten må
nøjes med en ringere uddannelse på en
offentlig skole. Sådan er det ikke i dag,
men hvis tendensen fortsætter, så risikerer vi, at det går den vej.
Politikerne satte sig for få år siden det
mål, at folkeskolen skulle være verdens
bedste skole. Det er stadig en forpligtigelse, som politikere, lærere og ledere bør
stræbe efter. Uddannelsen af vores børn
er for vigtig til at være en konkurrence
om, hvorvidt det er folkeskolen eller de
frie skoler, som gør det bedst. ALLE børn
bør have ret til en ordentlig skolegang –
derfor er grundskolen en fælles forpligtigelse for os alle. For at den frie skolesektor skal kunne blomstre, så kræver det
en stærk folkeskole, som de frie skoler
kan være et værdimæssigt alternativ til.
Derfor skal alle interessenterne omkring
den danske grundskole tale folkeskolen
op, samtidigt med at vi bevarer muligheden for det frie skolevalg. Vi har brug
for at ændre vores begrebsverden og i
højere grad italesætte hele grundskolens
udfordringer, og i meget mindre grad dele
debatten op i folkeskole og frie skoler.
Vi har en fælles dannelses- og uddannelsesopgave at løfte – det kræver samar-
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METAMO
METAMORFOSE
- EN ETYMOLOGI

Metamorfose kommer af det græske
ord metamorphosis. Ordet er sammensat af meta (i sin oprindelige betydning: efter/senere end) og en afledning
af morphe (form). Det beskriver altså,
når noget eller nogen skifter form.
Betydningen af den første halvdel af
ordet, meta, har selv gennemgået en
metamorfose. For i dag bruger vi
som regel ordet meta, når vi beskriver
noget selvrefererende. For eksempel metabevidsthed, der beskriver
bevidstheden om at være bevidst, eller metateori, der er teori om teori.
Den anden nutidige betydning af meta
som ”ud over”, findes i metafysik, der
beskæftiger sig med det, der ligger
ud over, hvad der lader sig forklare
af fysikken. Og det er også i ordet
metafysik, at forklaringen på den ændrede betydning af meta ligger. For
da redaktøren af Aristoteles værker
skulle navngive dem, kaldte han efterfølgeren til værkerne ”Fysik” for
”Metafysik” som en henvisning til
værkernes rækkefølge (metafysik kom
efter fysik). Men eftertiden misforstod
titlen og troede og derved opstod den
nutidige betydning af metafysik.
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bejde og forståelse for hinandens styrker
og svagheder samt for at søge gode
løsninger. I øjeblikket kritiseres de frie
skoler, fordi folkeskolen er ved at miste
sin folkelighed. Det er helt bagvendt.
Kære politikere og kære Cevea og alle andre modstandere af de frie skoler – styrk
folkeskolen, tal den op, fortæl de gode
historier, men lad de frie skoler være frie
skoler. Og find så de gode løsninger for
folkeskolen i fællesskab.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Også på det efter- og videreuddannelsesmæssige område er der tendenser
fra folkeskolen, som vi bør være opmærksomme på. Mærsk donerede sidste år en
mia. kr. til efter- og videreuddannelse i
folkeskolen. De frie skoler har på forskellig vis forhørt sig, om der i den forbindelse
kunne gives støtte til projekter på vores
område. Det er ikke tilfældet. Men det
efterlader ledere og lærere på de frie
skoler med et uddannelsesproblem. Vi
hører, at man på mange skoler har svært
ved at finde midler til efter- og videreuddannelse af såvel lærere som ledere. Det
er en glidebane, som vi skal være meget
opmærksomme på. Det er helt afgørende,
at lærere og ledere på det frie skoleområde altid har de kompetencer, som er
nødvendige for at varetage deres job. I
øjeblikket presser en øget opmærksomhed på inklusion og specialundervisning

sig på, men også den almindelige faglige
opdatering og inspiration fra andre er helt
afgørende for den gode undervisning.
I den forbindelse er det afgørende, at
skolerne tænker efter- og videreuddannelse bredt og prioriterer det.
Og det er blevet sværere at få efterog videreuddannelse. Sidste år fjernede
regeringen lærernes mulighed for at få
statens voksen uddannelsesstøtte (SVU)
under uddannelse. Det betyder, at det er
blevet meget vanskeligere at få bevilget
diplomuddannelser eller andre forløb af
længerevarende karakter. Men også de
kortere forløb er under pres.

»Penge, som gives
til et bestemt formål,
skal selvfølgeligt anvendes til dette formål.
Forhåbentligt er der
ansvarsbevidste skoler
derude, som rent faktisk bruger pengene
efter hensigten, så de
ikke bare ender som et
kærkomment tilskud til
driften«.
I forbindelse med sidste års indgreb i
overenskomstforhandlingerne fremgik

SKRIFTLIG BERETNING
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ORFOSE
det af lovtekstens bemærkninger, at de
frie skoler skal have 64 mio. kr. over de
næste to år til efter- og videreuddannelse. Det svarer faktisk til ca. 5.000 kr. pr.
lærer. Pengene bliver sendt ud med det
almindelige generelle tilskud, så selvom
de skulle bruges til efter- og videreuddannelse, så er der næppe den store kontrol
med, at det faktisk kommer til at ske.
Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
Penge, som gives til et bestemt formål,
skal selvfølgelig anvendes til dette formål. Forhåbentligt er der ansvarsbevidste
skoler derude, som rent faktisk bruger
pengene efter hensigten, så de ikke bare
ender som et kærkomment tilskud til
driften. Vi ved godt, at pengene er små
på mange skoler, men det er en skoleforpligtigelse at sørge for, at de ansatte
udvikler sig. Ud over at kunne varetage
deres job på forsvarlig vis, skal de kunne
udvikle deres faglige og professionelle
kompetencer i takt med de forandrede
krav, som hele tiden stilles .
Kravene bliver nemlig ikke kun øget
på den enkelte skole – de øges også i det
nationale og internationale samfund.
Således er det ikke nødvendigvis nok, at
man i dag har en læreruddannelse eller
noget tilsvarende for at bestride sit job.
I mange tilfælde skal man også have en
diplomuddannelse eller en master for at
kunne matche kravene. Så konkurrencen
bliver hårdere og kravene højere.

		

Vi opfordrer derfor skolerne til at lave
en ordentlig planlægning af efter- og
videreuddannelsesindsatsen på skolen
– det vil være godt for såvel ansatte som
for skolen på den lange bane. Udover de
penge, som enhver ansvarlig skole bør afsætte til kompetenceudvikling, så er der
også økonomisk hjælp at hente i kompetencefonden i Fordelingssekretariatet og
Efterskoleforeningen. Hvis man har større
projekter undervejs, så kan det også være
til stor hjælp at søge i Kompetencesekretariatet, men udgangspunktet er, at
skolerne skal klare den almindelig daglige
kompetenceudvikling selv, og så er resten
flødeskum, som kan give skolerne et
ekstra løft.

DANNELSE
Vi har i det seneste år sammen med de
øvrige lærerorganisationer gjort en indsats for igen at få sat dannelse på dagsordenen, når det handler om skolen. Dansk
Industri (DI), LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i en årrække argumenteret for, at alt hvad der har med skolen at
gøre skal gøres målbart, erhvervsrettet og
kunne opfylde arbejdsmarkedets behov
for arbejdskraft. De opfatter uddannelse
som job- og erhvervsforberedelse.
Det er svært at argumentere imod
al den stund, at skolen selvfølgelig skal
kvalificere til arbejdslivet. Men skolen
skal kunne mere end det. Den skal udvikle

hele mennesker, vise små mennesker en
vej og skabe forståelse for fællesskabets
betydning og læringens mysterier. Den
skal danne engagerede og oplyste samfundsborgere. Og den skal skabe nysgerrige, interesserede og motiverede børn
og unge, som ikke kun fagligt kan begå
sig, men som også forstår at sætte deres
egne behov til side for at andre kan få lov.
Det er meget svært at tale om uddannelse
uden også at tale om dannelse.
Derfor var det også dejligt at konstatere, at der på Folkemødet på Bornholm i
år var mange arrangementer som tog fat
i dannelsesbegrebet. Vi er en nation som
står på skuldrene af en lang dannelsestradition. Det er en af de ting, som har adskilt
os fra resten af verden, og som har været
med til at forme et særligt dansk menneskesyn. Den danske velfærdsstat, som
vi kender den, er under stærkt pres. Som
følge af dette er etiske og moralske overvejelser derfor udfordret af en tænkning,
hvor der skal kunne sættes to streger
under resultatet – uanset hvilket resultat,
og det præsenterer også uddannelsesverdenen for en massiv udfordring ikke
mindst, hvis man som os tror på, at dannelse stadig er en væsentlig del af det at
gå i skole. For dannelse kan der ikke sættes
to streger under. Det kan der under PISAresultater og alle de andre tests – men ikke
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METAMO
under dannelsen. Hvordan måler man, om
et menneske har empati eller demokratisk
sindelag? Derfor er det essentielt, at vi
taler den gængse holdning på bjerget ret
imod, hvis vi stadigvæk ønsker at have et
skolesystem, hvor dannelse og uddannelse
går hånd i hånd. Skolen skal udvikle sig,
men det skal ske med respekt for den kultur, tradition og forståelse, som har gjort
det danske skolesystem til det, det er.

ARBEJDSTID
Det, som virkelig har fyldt i foreningsarbejdet det seneste år, er selvfølgelig den
ændrede arbejdstid.
Processen havde nok været noget
enklere, hvis vi ”bare” skulle implementere de nye arbejdstidsregler, som i forhold
til lærerarbejdet giver anledning til dybe
panderynker på mange skoler. Mange frie
skoler giver lærerne flere undervisningstimer og som en direkte konsekvens af
folkeskolereformen udvider de undervisningstimetallet for eleverne. Så mange
lærere har meget forståeligt også en
oplevelse af, at de ikke blot skal undervise
mere men rent faktisk også arbejde mere.
En oplevelse, som man ikke kan fortænke
lærerne i at have, når man kan se, at undervisningstimetallet stiger, hvilket også
betyder, at forberedelsestiden skulle
stige. Mange steder har det helt naturligt
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ført til frustrationer og usikkerhed.

»Mange af misforståelserne på disse skoler
skyldes, at især Danmarks Privatskoleforening og deres skoler har
været mere optagede
af at gøre fuldstændigt
som Moderniseringsstyrelsen siger end af at
finde gode, holdbare og
fornuftige lokale løsninger«.

Andre steder har det været den manglende vilje fra ledelsernes side til at ville
indgå lokale aftaler, som har afstedkommet de største problemer - ikke mindst
de steder, hvor man har indledt lokale aftaleforhandlinger fuldstændigt, som man
plejede, men hvor ledelsen så er sprunget
i målet og ikke har villet underskrive
disse. Her føler lærerne sig med rette
bondefanget. Mange af misforståelserne
på disse skoler skyldes, at især Danmarks
Privatskoleforening og deres skoler har
været mere optagede af at gøre fuldstændigt som Moderniseringsstyrelsen
siger end af at finde gode, holdbare og
fornuftige lokale løsninger, som både

ledere og lærere har kunnet se sig selv i.
Heldigvis er der også mange steder,
hvor man på en ordentlig måde har fået
italesat den nye situation, og hvor man
systematisk har arbejdet frem mod gode
og fælles løsninger for lærernes arbejdstid
i det kommende skoleår. Generelt kan man
sige, at vi fra den 1. august langt de fleste
steder møder en helt ny skolehverdag.
Eleverne er de samme, skolen er fysisk
næsten den samme (forhåbentligt er der
plads til, at lærerne kan arbejde på skolen),
men arbejdstidsreglerne er så forandret, at
det kommer til at få betydning for stort set
alle læreres arbejdsliv.
Som det også fremgik af sidste års
beretning, så bliver vi nødt til at affinde
os med de nye regler. De er udformet og
vedtaget af politikerne på Christiansborg.
Det er stadig vores faste overbevisning, at
det ville have været ulige meget nemmere
at implementere de nye regler, hvis de var
blevet til i fællesskab, men det var ganske
enkelt en ”fest”, som vi aldrig blev inviteret
til. Nu skal vi så have det bedst mulige ud af
situationen.

»Vi er næsten i mål. Vi
mener faktisk, at vi med
alle tr’ernes hjælp efterhånden har været rundt
i alle afkroge i de nye
arbejdstidsregler«.

ORFOSE
Derfor har vi brugt timer på at spørge,
drøfte, diskutere og råbe højt om,
forståelsen af de nye regler. Vi er næsten
i mål. Vi mener faktisk, at vi med alle
tr’ernes hjælp efterhånden har været
rundt i alle afkroge i de nye arbejdstidsregler.
Mange skoler har som nævnt haft en
fornuftig proces omkring implementeringen af de nye regler. Men der er alligevel
nogle tendenser, som her skal fremhæves, og hvor vi som fagforening bliver
nødt til at råbe vagt i gevær.

TRE PUNKTER GIVER STRID
Det indgreb, som regeringen orkestrerede
sidste forår, overlod ledelsesretten
og -pligten til skolelederne. Det blev
præsenteret, som et vægtet indgreb, som
tilgodeså begge sider af bordet. Det er så
langt fra virkeligheden, som man overhovedet kan komme. Det var et indgreb, som
udelukkende tilgodeså arbejdsgiverne,
og de fleste skoler har da også udnyttet
muligheden for at trække mere arbejdskraft ud af lærerne. Der er ingen tvivl om,
at det bliver en stor opgave for foreningen
og tr’erne i de kommende år at prøve at få
forbedringer ind i de forskellige arbejdstidsaftaler, sådan at vi ikke bare kommer
til at deltage i et kapløb mod bunden i
forhold til arbejdstiden.
Der er imidlertid tre dele af de nye
arbejdstidsregler, som en del arbejdsgi-

		

vere tilsyneladende ikke bryder sig om.
Det er lejrskolerne, betaling for arbejde på
skæve tidspunkter og undervisningstillægget. Lige på disse tre punkter har vi
fået rigtigt mange henvendelser om , at
skolerne forsøger at slippe for at betale,
hvad det koster at drive skole efter de nye
regler.
De nye regler er ikke gearet til lærerarbejde, men det er dem, vi har fået, og derfor skal både lærere og ledere acceptere
lov 409. At der således skal betales ekstra
for arbejde på frie grundskoler efter kl.
17, er usædvanligt i forhold til den aftale,
som vi kendte – men det er loven, så det
er sådan det er! Så skolerne skal naturligvis betale, hvad det koster at drive skole
efter kl. 17.
Det samme med lejrskoler. Her ser vi,
at mange skoler pludselig gerne vil lave
lokalaftaler, for ellers bliver lejrskolerne
for dyre. Det er helt urimeligt, at skolerne
ønsker normalisering, når det presser
mere arbejde ud af lærerne og forringer
deres ansættelsesvilkår. Men når det
koster for skolen, ønsker de samarbejde og lokale aftaler. Reglerne omkring
lejrskoler er et vilkår, som der er lovgivet
om ligesom alt det andet. Et vilkår, som er
givet af den pakke, som skolerne fik sidste
år ligesom, at lærerne har måttet vinke
farvel til varslingsbestemmelser, egentid,
tjeneste-/ aktivitetsplaner, fornuftigt
forankrede lokal aftaler og så videre –

METAMORFOSE I
ZOOLOGIEN
Metamorfose betegner de ændringer, der sker fra larve- til voksenstadiet hos dyr som insekter,
krebsdyr, bløddyr, polypdyr og
padder. For eksempel frøer forvandles fra at være vandlevende
haletudser med gæller og finner
til at blive landlevende voksne
med lunger og ben. Den nok mest
kendte metamorfose i naturen er
sommerfuglens forvandling fra
æg over larve og puppe til sommerfugl. Insekter kan have både
ufuldstændige og fuldstændige
metamorfoser. Et eksempel på det
første er græshopper, hvor der sker
en gradvis forvandling, mens sommerfugle undergår den fuldstændige forvandling, idet larvecellerne nedbrydes og er næring for
dannelsen af den vokse organisme.
Kilde: Gyldendals Encyklopædi
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uden så meget som en krone i kompensation. Ydermere hører vi om skoler, som vil
finansiere både betaling for arbejde på
skæve tider som lejrskolerne med nylønsmidlerne! Det er helt uhørt.

»Vi skal ikke betale for,
at politikerne har givet
os nye regler. Så tr’ere og
medlemmer skal holde
fast og insistere på ikke
at betale af egen lomme
for lejrskoler og andet«.
Lejrskoler og arbejde på skæve arbejdstider er arbejde på lige fod med alt andet
arbejde, og det skal selvfølgeligt aflønnes
i henhold til det. Nylønsmidlerne skal ikke
bruges til udbetaling af lejrskolepenge,
som står i stedet for timer! De skal heller
ikke bruges til et ekstratillæg for arbejde
på skæve tider – de penge er lærerne i
forvejen berettigede til. Ny løn er stadig
til funktions- og kvalifikationstillæg samt
engangsvederlag – der er intet ændret. Vi
skal ikke betale for, at politikerne har givet
os nye regler. Så tr’ere og medlemmer skal
holde fast og insistere på ikke at betale af
egen lomme for lejrskoler og andet. Der
er så få ting i de nye regler, som taler til
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lærernes fordel, så dem skal vi ikke give
køb på.

Og så er der undervisningstillægget,
som i virkeligheden er det eneste hegn,
som er tilbage i forhold til, at lærerne
ikke kan bydes et skema med urimeligt
mange undervisningsopgaver. Det skal
vi være meget opmærksomme på. På
folkeskoleområdet har Kommunernes
Landsforening (KL) meldt klart ud, at de
ikke mener, at der er ændret på undervisningsbegrebet. Det mener vi heller ikke,
at der er. Det der var undervisning sidste
skoleår, er det også i år. Undervisningstillægget skal vi derfor kæmpe for at bevare
og forbedre, for det er det eneste, som
opsætter hegn mellem lærerne og det
fuldstændige grænseløse arbejde.

MEDLEMMERNE STØTTER LINJEN
De lokale forhandlinger er blevet en massiv udfordring mange steder. Vi har i det
seneste år set mange eksempler på, at
skolerne lokalt ikke har villet indgå aftaler,
men at lærerne er blevet præsenteret for
et udspil fra skolens ledelse, som definerer, hvordan man vil gøre i indeværende
skoleår. Det har ofte delt lærergruppen i to:
Dem som mener, at lærerne skal forlange
fuld tilstedeværelse og dem, som hellere
vil have den fleksibilitet, der ligger i stadigt
at kunne forlade skolen tidligere – i hvert
fald på de dage, hvor man kan aftale sig
til det. Og det viser problemerne i en

nøddeskal. De problemer, vi i årevis har
forhandlet ved det centrale bord, er nu
blevet til lokale problemer, hvor lærere og
ledere samt lærerne internt kan diskutere
og desværre nogen steder også skændes.
Man tør slet ikke tænke på, hvor mange
timer, der er brugt og vil blive brugt i de
kommende år på at finde lokale løsninger.
Politikere og skoleforeninger mener, at det
er en god proces – det er det imidlertid ikke
alle steder!
Foreningen har aldrig nogensinde
haft så mange henvendelser om intern
uenighed mellem lærerne eller i forhold
til lederne, som vi har haft det seneste
år. Vi har heller aldrig været på så mange
skolebesøg, som vi har været det seneste
år. Antallet af tr-møder har været vanvittigt højt, og vi kan desværre konstatere, at
tr’ere mange steder har kastet håndklædet
i ringen og lader nye kræfter tage over.

»Heldigvis viser vores
tr-undersøgelse, at der
stadig er mange tr’er,
som faktisk indgår fornuftige lokalaftaler. Men
på de skoler, hvor det
ikke er tilfældet, er det
helt afgørende, at tr har
den nødvendige tid til sit

ORFOSE
arbejde – det står udtrykkeligt i tr-cirkulæret«.

Det er et yderligere problem – tillidsrepræsentanternes arbejdsforhold. På
mange skoler har lederne valgt en tilgang,
der siger, at tr ikke længere skal have så
meget tid til sit arbejde. Heldigvis viser
vores tr-undersøgelse, at der stadig er
mange tr’ere, som faktisk indgår fornuftige
lokalaftaler. Men på de skoler, hvor det
ikke er tilfældet, er det helt afgørende, at
tr har den nødvendige tid til sit arbejde –
det står udtrykkeligt i tr-cirkulæret, som
der ikke er ændret i. Derfor bliver det
meget interessant at se, hvordan skolerne
vil administrere de nye arbejdstidsregler i
forhold til tillidsrepræsentanterne.
Tr skal selvfølgelig have reduceret
i sin øvrige opgaveforpligtigelse for at
varetage sit hverv, og det bliver meget
afgørende for tr (ligesom for mange
andre) at føre den nye arbejdstids-app
(LærerLog) for at holde styr på tidsforbruget. På gymnasieområdet, hvor man
jo sidste år indgik en overenskomst, som
til forveksling ligner de regler, som vi har
fået, forventer arbejdsgiverne ikke, at tr’s
opgaver bliver mindre i overenskomstperioden, hvorfor man også må forvente
at tidsforbruget bliver nogenlunde det
samme. Man må antage, at Moderniseringsstyrelsen også mener, at det er
tilfældet på det frie skoleområde, når de

		

mener det på gymnasieområdet.
Og det berører så det sidste arbejdstidsproblem, som skal nævnes her i beretningen, nemlig skolernes forpligtigelse til
at opgøre tiden. Da vi fik de nye regler, var
det med paroler om, at nu skulle det være
slut med tælletyranniet for lærerne. Vi må
blot konstatere – ligesom vi også gjorde
sidste år – at der nu for alvor skal tælles
- hvis man ikke indgår omfattende lokale
aftaler på skolerne. Ledelserne har fået
en forpligtigelse til at holde styr på den
enkeltes arbejdstid. Det nye system er det
ultimative retfærdighedssystem for den
enkelte og for skolen. Hvor vi hidtil har
været vant til, at der var aftalt en akkord
for en opgave (altså en cirka fastsættelse
af en arbejdsopgaves omfang), så er det
meningen, at den enkelte skal have løn for
lige præcis, det præsterede antal timer og
minutter.

»Det er på dette område,
at vi er rigtigt nervøse,
og det er derfor, at vi har
lavet LærerLog«.
Vi er fortsat overbeviste om, at det
ikke er nogen smart måde at arbejde på
for lærere, men det er det, som vi har
fået – og det er også det, som lederne
har fået! Det betyder, at når året er
gået, skal lederen kunne gøre lærerens

arbejdstid op og sandsynliggøre, at der
ikke er opstået overtid undervejs. Det er
på dette område, at vi er rigtigt nervøse,
og det er derfor, at vi har lavet LærerLog.
Vi er af den overbevisning, at en fuldtidsansat lærer allerede sidste år udførte et
fuldtidsarbejde. Hvis man skal arbejde
mere i dette skoleår, så er det nok værd
at føre regnskab med sin arbejdstid, så
man undervejs skriftligt kan underrette
skolens leder om sit timeforbrug. Dette
er væsentligt, for som bekendt opstår der
kun overtid i det nye system, hvis det på
forhånd er aftalt med eller efterfølgende
accepteret af skolens leder.

OPFØLGNING ER AFGØRENDE
Systemet pålægger ledelserne en enorm
kommunikationsopgave over for lærerne
– i hvert fald på de skoler, hvor man ikke
har fuld tilstedeværelse og ikke har
lavet lokale aftaler. På disse skoler bliver
læreren selv nødt til at registrere, hvor
meget tid vedkommende bruger på at
løse sine opgaver, og man skal orientere
skolens leder om dette, sådan at denne
kan registrere den anvendte arbejdstid
undervejs. Tidsregistreringen bør følges
op af jævnlige samtaler om forbruget af
arbejdstid – på de fleste gymnasier sker
dette en gang om måneden. Dansk Friskoleforening har flere gange nævnt, at
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METAMO
UNIVERSETS
METAMORFOSE
Er universet den ultimative metamorfose? Fordi der nu er noget
frem for ingenting? Og hvis ja,
hvordan er der kommet noget af
ingenting? Hvordan er den metamorfose sket? Kredse af videnskabsfolk omtaler spørgsmålet:
”Hvorfor er der noget frem for
ingenting”, som spørgsmålet med
stort S. Nogle fysikere holder i
disse år ganske hårdt på, at svaret
på Spørgsmålet er kvantefluktuation. Andre fysikere siger, det er
noget fordrukkent sludder, fordi
det slet ikke svarer på Spørgsmålet.
For hvor kommer kvantefysikkens
love så fra? Og nu er vi allerede
kommet så langt uden overhovedet at svare på mellemregningen:
Hvad er ingenting? Så måske vil
det være nemmere at bringe forfatteren John Updikes forklaring i
spil: Gud skabte universet af kedsomhed.
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det vil være en god ide med opfølgning et
par gange om måneden. Vi må konstatere,
at der hverken er krav til, hvordan timeregistreringen eller opfølgning på denne skal
foregå, men vi er klar til at hjælpe alle, som
ikke kan få overblik over, hvordan arbejdstiden registreres på den enkelte skole.
Man kan til sidst sige, at vi er sikre på, at
der stadig vil dukke masser af problemer
op omkring arbejdstiden. Og vi vil, som
tidligere, udfordre de nye regler, og vi vil
finde grænserne for, hvad man kan og ikke
kan indenfor de nye regler.

FORENINGEN INTERNT
Der er lagt flere arbejdsopgaver på
lærerne, men det er der faktisk også på
lederne. Vi har i år talt med mange ledere,
som siger, at det har været det hårdeste
og vanskeligste år i al den tid, hvor de
har været ledere. Det må ikke blive en
permanent tilstand, at lederne får så travlt,
at deres arbejds- og privatliv ikke hænger
sammen. Lederne skal være meget opmærksomme på deres eget arbejdsmiljø.
Sidste år, da de nye arbejdstidsregler blev vedtaget, gik Skoleledernes
daværende formand Anders Balle ud og
sagde, at nu skulle der ansættes 1300 nye
ledere i folkeskolen. Han fik hurtigt at vide,
at det kunne der ikke blive tale om. Der er
imidlertid ingen tvivl om, at Anders Balle
så omridset af præcis det samme scenarie,
som vi ser – nemlig at der med de nye ar-

bejdstidsregler også lægges en betydelig
større arbejdsbyrde på lederne. Målet med
de nye regler har hele tiden været, at der
skulle være større ledelsesret på skolerne
– en ret som også medfører en ledelsespligt. Men det er endnu en arbejdsopgave
oven i de mange andre, så kære ledere – I
skal passe på jer selv!
På Repræsentantskabsmødet sidste
år vedtog vi at arbejde for at skabe en
selvstændig lederforening for lederne på
de frie skoler indenfor Lærernes Centralorganisations (LC) rammer. Allerede den
gang blev det drøftet, at det var en meget
vanskelig øvelse, men processen blev sat i
gang af den beslutning, som vi tog. Det er
væsentligt at huske på, at vi er tre større
organisationer i LC, og at alle tre organisationer skal kunne se sig selv i den løsning,
som vi eventuelt får lavet. Ikke desto
mindre, så arbejder vi meget seriøst på, at
en selvstændig lederforening faktisk kan
blive virkelighed. Der er mange bump på
vejen, og det er både vanskeligt i forhold

»Det står imidlertid helt
klart, at der kun findes
en mulig løsning for lederne, hvis de vil bevare
forhandlingsretten, og
den findes indenfor LC’s
rammer«.

SKRIFTLIG BERETNING
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til samarbejdspartnere men også internt.
For politiske processer og ikke mindst
organisatoriske forandringer tager lang
tid, og det er ikke nemt, når der er mange
forskellige interesser. Det står imidlertid helt klart, at der kun findes en mulig
løsning for lederne, hvis de vil bevare
forhandlingsretten, og den findes indenfor
LC’s rammer. Sidste år i september faldt
der dom i en sag, hvor Kommunernes
Landsforening havde afvist at tegne
overenskomst med Foreningen af Ledere
ved Danskuddannelserne. Dommen sagde
tydeligt, at det er centralorganisationerne som bærer overenskomsterne, og
at Lederne ved Danskuddannelserne blot
kan melde sig ind i en af centralorganisationens organisationer, hvis de ville have
adgang til overenskomstsystemet. Så vi
arbejder ufortrødent videre, og vi håber
fortsat på, at det vil kunne lade sig gøre
at lande en løsning, så vi på et tidspunkt
kan præsentere en ny organisering for
lederne indenfor LC men udenfor Frie
Skolers Lærerforening. Processen er sat i
gang, og indtil det lykkes, så vil lederne få
præcis den samme betjening i foreningen,
som de altid har fået, og de vil være ligeså
velkomne som ethvert andet medlem.

FORENING UNDER OMBYGNING
Som nævnt i indledningen, så har forandring været et nøgleord for FSL-arbejdet
det seneste år. Med den modige

		

»Vi har ofte fra talerstolen efterlyst, at vi
blev inviteret mere ud
på skolerne – det bliver
vi nu. Og det er godt. For
foreningens ledelse skal
altid stå til rådighed«.
kontingentbeslutning, som repræsentantskabet traf sidste år, har vi selvfølgelig også fået en række udmeldelser.
Det var forventet, men det er på ingen
måder sjovt eller godt. Vi har ofte fra
talerstolen efterlyst, at vi blev inviteret
mere ud på skolerne – det bliver vi nu. Og
det er godt. For foreningens ledelse skal
altid stå til rådighed. Det er afgørende,
at foreningens ledelse er opdaterede
på, hvad der foregår på skolerne, og det
bliver vi altså bedst ved at høre historierne fra lærerne selv. Vi skal ligesom
kredsene og kredsformændene være i
tæt kontakt med medlemmerne sådan,
at det, vi foretager os, afspejler de
forventninger, som medlemmerne har til
deres forening.
Vi kan lige så godt være ærlige og
sige, at sidste års konflikt har forandret
foreningen for altid, og vi er slet ikke
færdige med at ændre på vores tilgang til
foreningens arbejde. Det er helt åbenlyst,
at både de ændrede forventninger og

krav til ledelserne på skolerne, og de lige
så store ændringer omkring lærerarbejdet
udfordrer foreningen, og vi bliver nødt til
at tænke i nye baner, især når det gælder
foreningens politiske indhold. Der er
meget stor forskel på at have en forening,
hvor man har et omfattende netværk af
centralt forhandlede arbejdstidsaftaler,
og så gå til at have en rammeaftale
omkring arbejdstiden, som skal udfyldes
lokalt.
Mange har i det seneste år spurgt,
hvorfor de egentligt skal være medlem af
FSL? Svaret er ganske enkelt: man mister
retten til alle de forsikringsmæssige
fordele, der er ved at være medlem af en
fagforening, hvis man står udenfor. Men
endnu vigtigere er det politikse arbejde,
som foreningen udfører. Herudover er
lærerfællesskabet i FSL et stærkt fagligt
fællesskab, som foreningen værner om,
og til stadighed prøver at udvikle.

GÅR IND I ARBEJDET
I et læserbrev i Jyllands-Posten i juni
måned undrede foreningens formand sig
således over, hvorfor skolerne ikke brugte
de frihedsgrader, som faktisk ligger i lov
409 til at lave den bedste skole. I stedet er
udgangspunktet, at skolerne ikke vil lave
lokale aftaler og først herefter, hvordan
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man så laver den bedste skole uden
lokale aftaler. Formanden for Privatskoleforeningen kom herefter med et svar,
hvor han basalt set skrev, at han var godt
tilfreds med de nye arbejdstidsregler, og
jo færre regler der var omkring lærerarbejdet, jo bedre skole kan man lave. Det er
et klassisk arbejdsgiverstandpunkt, som
er helt legitimt – men det præsenterer os
også for svaret på, hvorfor vi fortsat skal
have en fagforening - ellers har vi ikke
nogen til at slås for lærernes og ledernes
sag, og vi risikerer at ende helt uden
regler for lærerarbejdet, og det vil ikke
være godt for lærerne.
Ydermere har vi brug for FSL til at tale
de ansatte på de frie skolers sag. Det
er ikke det samme at være ansat på en
folkeskole som på en fri skole. Således er
et godt elevtal, god økonomi og stærkt
værdigrundlag bærende elementer for, at
vi har trygge og gode arbejdspladser på
det frie skoleområde.
Det er meget længe siden, at vi har
haft så meget brug for en fælles faglig
forening, som vi har lige nu. Vi står overfor
massive ændringer i velfærdsydelserne
og tendenser i samfundet, som handler
om, at vi skal levere mere arbejde for
færre penge. Kampen mod disse tendenser skal vi være mange for at tage. Og så
er det altså skræmmende at konstatere,
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hvor mange af vores medlemmer som ikke
ved, at deres løn, pension, omsorgsdage,
barselsorlov og alle de andre goder kommer fra de forhandlinger, som er foregået
mellem LC og Moderniseringsstyrelsen.
Så der er meget på spil, hver gang der
er nogen der spørger, hvad vi skal med en
fagforening. Vi tager derfor også sådanne
henvendelser meget alvorligt, og formand
og næstformand har det seneste år
personligt besvaret alle udmeldelser, som
rummede kritik af foreningen, for at være
sikre på, at de der melder sig ud, har fået
svar på den kritik, som de har rejst.
Men vi skal også være parate til at
forandre os. En fagforening skal være
dynamisk, innovativ og med på beatet. Og
det øver vi os på at være.

PLAN SIKRER FOKUS
Vi har omorganiseret kredsene, vi har
ændret på strukturen på sekretariatet, vi
har ændret tr-uddannelsen, vi arbejder
med at skabe tilbud for alle i foreningen,
vi arbejder med at udforme en decideret
politik for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og meget mere. Vi ved godt, at det
er et arbejde, som aldrig bliver færdigt,
for der skal hele tiden ske ændringer. Det
er magtpåliggende for hovedbestyrelsen,
at vi som forening får mere fokus på det
enkelte medlem dog uden, at det sker på
bekostning af fællesskabets behov for
fælles retningslinjer på basale områder

som løn, pension og så videre.
På grund af de mange forandringer
i foreningen, så vedtog hovedbestyrelsen sidste år et politikpapir, som vi har
arbejdet målrettet efter det seneste år.
Vi har lige før sommerferien lavet øvelsen
en gang til med henblik på, hvad der skal
ske i det kommende år. Det er måske ikke
nok med en plan for et år ad gangen, og
hovedbestyrelsen vil derfor arbejde frem
imod at kunne præsentere en plan for
foreningens udvikling i de kommende
3-5 år. Selvom 5 og 10 års planer kan lyde
gammeldags og næsten politisk ukorrekte, så er det i øjeblikket nødvendigt
at opstille klare mål for, hvad det er vi
ønsker, at foreningen skal blive til i løbet
af de kommende år. For ingen i hovedbestyrelsen er det mindste i tvivl om, at vi
også har brug for foreningen i fremtiden.
Og planer er jo også gensidigt forpligtende aftaler for, hvordan vi prioriterer
vores kræfter i hovedbestyrelse, kredse
og sekretariat.

LAD OS BRUGE HINANDEN
Et led i vores foreningsudvikling er også,
hvordan vi får implementeret vores idé
om et professionsideal, Hvis det ikke bare
skal være en masse flotte ord på et stykke
papir, så skal det have krop og sjæl. Vi skal
turde gå ind i kampen om kvalitet i skolen.
Vi skal som lærere påtage os et ansvar for
vores fag, vores stand og vores skoleform.

ORFOSE
Og hvis en fagforening ikke også skal
være en del af det, så er der noget galt.
Så vi skal bringe hinanden i spil. Vi skal
også i højere grad bruge de kompetencer,
som findes i foreningens medlemsskare.
Hvordan aktiverer vi ca. 9.500 medlemmer til glæde for foreningen, medlemmerne selv og os alle sammen? Der ligger
enorme muligheder i at udnytte medlemspotentialet langt bedre.

»En fordobling af kontingentet i indeværende
år har været en meget
svær pille at sluge. Vi
tror, at det i høj grad har
været kontingentets
økonomiske belastning,
som har fået medlemmer til at melde sig ud«.
Selv om vi har mistet op mod 800 medlemmer i det seneste år, så er foreningens
økonomi alt taget i betragtning ganske
god. Vi tog meget hurtigt efter konflikten
sidste forår nogle svære men nødvendige valg. Beslutningerne blev taget af
repræsentantskabet og med stærk og
massiv opbakning fra medlemmerne. Det
er en opbakning, som hovedbestyrelsen
dengang var meget glad for, for den viser,
at medlemmerne ønsker at sikre en stærk

		

selvstændig fagforening for lærerne på
de frie skoler. Det er en beslutning, som vi
i dag kan være både stolte og glade for.
En fordobling af kontingentet i indeværende år har været en meget svær
pille at sluge. Vi tror, at det i høj grad
har været kontingentets økonomiske
belastning, som har fået medlemmer til at
melde sig ud. Vi har i hvert fald ikke haft
mange henvendelser, der giver udtryk
for, at medlemmerne har været utilfredse
med den lagte politiske linje.
Men den kraftige medlemsnedgang
er en kæmpemæssig udfordring, som vi
ikke skal tage let på. Som vi også nævnte
i sidste års beretning, så er det slut
med automatiske medlemsskaber af en
fagforening – vi skal skabe et interessefællesskab, som medlemmerne synes er
nødvendigt. Det bliver helt afgørende,
at vi i dette og de kommende år får de
mange nye lærere ind i foreningen,
sådan at vi også fremover kan have en
stærk fagforening for lærerne på det frie
skoleområde. Det vil vi gøre en kraftig
indsats for, og vi håber, at tr’erne som
sædvanligt vil trække det tungeste læs i
den forbindelse.

GÆLDEN ER PÅ VEJ NED
Vores gæld til Danmarks Lærerforening
(DLF) var sidste år på 110 mio. kr. Vi
besluttede at fordoble kontingentet i
2014 mens folk kunne huske, hvorfor

kontingentet var højt, og for hurtigt at
kunne blive vores gæld kvit. Ideen var, at
vi ville investere pengene, så vi kunne få
et bidrag fra investeringerne til at tilbagebetale gælden. Vi undersøgte denne mulighed nøje, og det viste sig ikke at kunne
svare sig, hvis ikke risikoen skulle blive
for stor. I stedet har vi valgt at begynde
at afdrage vores gæld til DLF, og vi har i
skrivende stund (primo juli) tilbagebetalt
55 mio.kr., altså præcis halvdelen af vores
skyldige beløb, så vi er absolut på rette vej
med gælden. I de kommende år (´15, ´16
og ´17) vil vi med et lavere kontingent ikke
kunne afdrage tilsvarende på lånet – men
vi er alligevel godt på vej. Så økonomien
ser efter omstændighederne fornuftig
ud, men det dalende medlemstal bør vi
være yderst opmærksomme på. Og da vi
har vedtaget, at dem som har meldt sig
ud skal betale det de burde have betalt
til konfliktfonden ved senere genindmeldelse, så er sandsynligheden for at
få disse tilbage i foreningen ganske lille.
Vi har derfor alle sammen en afgørende
opgave: Vi skal have løftet vore organisationsprocent. Det er ikke ok at stå udenfor
det faglige fællesskab på skolerne, og
vi bliver nødt til i langt højere grad end
tidligere at nå ud med det budskab. For
foreningens styrke ligger i det faglige fællesskab, og det er det, som vi bør dyrke og
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styrke. Men potentialet for nye medlemmer ligger i mindre grad hos dem, som har
meldt sig ud. Det store potentiale ligger
i de lærere som enten aldrig har været
medlemmer eller, som er nye lærere på
det frie skoleområde. Og der skal vi sætte
ind. Det er en fælles forpligtigelse, som vi
har i foreningen.
Vi håber, at den nye kredsstruktur er
så meget på plads, at der er det gåpåmod
og den entusiasme, der skal til, for at
drage rundt på skolerne og hverve medlemmer, skaffe tr’ere, formidle politiske
budskaber og i det hele taget styrke
kontakten mellem medlem og forening
– det er lige det, vi har brug for, og det er
præcis det, som skal være de nye kredses
primære funktion.
Inden vi forlader det interne i foreningen, så er det på sin plads at takke alle
kredsbestyrelserne (både de tidligere
og de nuværende) for en stor indsats
for foreningen i det forløbne år. Der har
været meget at lave, og I skal vide, at det
ikke bliver mindre i det kommende år. Vi
håber, at de nye kredsbestyrelser hurtigt
finder deres ben i de nye kredse, og at de
nye arbejdsopgaver, som kredsene har
fået i forhold til at besøge skoler og så
videre, vil blive en succes. Ingen er i hvert
fald bedre til at varetage opgaven, end de
lokale repræsentanter.
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»Samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen
er derimod aldrig rigtigt
kommet på skinner efter
konflikten, og vores
opfattelse er, at statens
rolle som arbejdsgiver
lader meget tilbage at
ønske«.

Også de fire stående udvalg: pensionistudvalget, kostskoleudvalget,
børnehaveklasselederudvalget og de
studerende på Den frie Lærerskole skal
have stor tak for deres indsats. I har med
jeres fine arrangementer og ihærdighed
endnu engang været eger i det hjul, som
får foreningen til at rulle. Det er de mange
indsatser rundt omkring i foreningen, som
tilsammen udgør den forening, vi har, og
derfor er jeres arbejde så vigtigt.

SÅ MEGET FOR TILLIDSREFORMEN
Samarbejdet med ministerier og skoleforeninger blev sat voldsomt under pres
sidste år. Det seneste år har derfor været
brugt til at prøve at klinke skårene, og i
forhold til skoleforeningerne og Undervisningsministeriet kan vi konstatere, at
vi da er kommet et stykke ad vejen. Der
er således en fælles forståelse af, at alle
parter må udvise vilje og tage initiativ,

hvis vi skal kunne genoprette et fornuftigt
samarbejde. Vi har holdt mange møder
med skoleforeningerne om de nye arbejdstidsregler, og vi har i fællesskab slebet
kanterne sådan, at vi nu i grundtrækkene
faktisk er enige om, hvordan lov 409 skal
forstås.
Samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen er derimod aldrig rigtigt
kommet på skinner efter konflikten,
og vores opfattelse er, at statens rolle
som arbejdsgiver lader meget tilbage at
ønske. Vi har kun haft sporadisk dialog
med styrelsen, og vi må konstatere, at de
fortsætter en uforsonlig linje, som vi ikke
på nogen måde kan se gavner samarbejdet hverken med os eller på skolerne.
Vi vil herfra opfordre Moderniseringsstyrelsen til at kigge på regeringens tillidsreform, og den forpligtigelse som ligger
deri. Staten skal, understreger reformen,
være en tillidsvækkende arbejdsgiver og
fremme samarbejde og dialog. Men ord
gør det ikke – det gør handling.
FSL er kommet videre. Hvor ville det
være rart, hvis Moderniseringsstyrelsen
også begyndte at forfølge de gode
løsninger. Et sted at starte kunne være, at
man ikke fordømmer de skoler, som indgår
fornuftige, holdbare og velbegrundede
lokale aftaler, men i stedet støtter op
om, at der faktisk er mange fine og gode
løsninger, som er blevet til lokalt.
Samarbejdet med Danmarks Lærer-

ORFOSE
forening og Uddannelsesforbundet (vores
kolleger i LC) har i det forløbne år helt
naturligt hovedsageligt drejet sig om de
nye arbejdstidsregler. Vi vil gerne kvittere
for det tætte samarbejde, og vi ser frem
til, at det forhåbentligt kan fortsætte i de
kommende år.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en
kæmpe tak til sekretariatet, som på trods
af et til tider for stort arbejdspres har leveret en virkelig god service over for medlemmer og politikere. Det er ikke nemt
at være ansat i en politisk organisation,
hvor ikke alle politiske beslutninger giver
mening for den enkelte ansatte, men de
ansatte på sekretariatet i Risskov klarer
det virkeligt eminent. Organisationsændringer, ændrede arbejdsopgaver, ny
arbejdstidsaftale, færre hænder, fokus
på organisationsudvikling og meget mere
skaber virkelig behov for omstillingsparate ansatte. Og det er præcis det, som
vi har.

HORNSTRUP VINDER IGEN
Vi har mange gange sagt, at vi er for lille
en forening til at have et kursuscenter
- men det har vi. Og ovenikøbet et af de
ypperligste af slagsen. De som har været
på Hornstrup Kursuscenter ved, at der
er dejligt at være, og at de ansatte der er
både søde og rare mennesker og utroligt
professionelle.
Centeret blev i foråret 2014 for andet

		

år i træk kåret til årets kursuscenter. Det
er én sag at knokle sig til at opnå titlen
første gang, men at genvinde den vidner
om dedikation, et godt og enkelt koncept
samt dygtige og ambitiøse ansatte. Vi vil
gerne have lov til at takke centeret og deres ansatte – som er rygraden i centeret,
for at sætte centret på Danmarkskortet
igen i år.
Vi har i nogle år arbejdet med at finde
en konstruktion, som gør, at ledelsen på
centeret får mere plads til faglig og professionel sparring. Det betyder, at vi med
tilbagevirkende kraft fra årsskiftet 2014
laver en decideret bestyrelseskonstruktion på centeret, hvor den professionelle
ledelsessparring bliver mere målrettet.
Det har været et ønske fra centeret, og
det er også klart i foreningens interesse,
at vi får en mere formel struktur omkring
centerets drift. Bestyrelsen består af
foreningens sekretariatschef, næstformand og et menigt hovedbestyrelsesmedlem. Herudover er der to udefrakommende fagprofessionelle, som forstår sig
på branchen og virksomhedsdrift på dette
vanskelige marked. Vi håber, at den nye
konstruktion vil blive til glæde for alle,
som arbejder på og omkring centeret.

OVIDS METAMORFOSE
PÅ DET KONGELIGE
Et af dette års mest roste forestillinger på Det Kongelige Teater var Metamorfoser, baseret på
den latinske digters Ovids 2000
år gamle værk af samme navn. I
250 fortællinger fortæller Ovid
historien fra verdens skabelse og
frem til Kejser Augustus’ tid. Ikke
mindst gennem en lang række af
metamorfoser. Zeus laver sig om til
en svane og forfører og voldtager
Leda, mænd bliver til tyre, kvinder
bliver til edderkopper og sådan
går det i lystigt trav med vold, sex
og heroiske gerninger. Kernen i
fortællingerne er kærlighedens
kraft og livets foranderlighed. Det
Kongelige Teaters Metamorfoser
vandt en Reumert som 2014’s bedste forestilling.

HUSK LIGE PENSIONEN
Det danske pensionssystem er for andet
år i træk kåret som verdens bedste. Det
er noget, som vi i fagbevægelsen godt
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kan være stolte af, for det er ikke mindst
på grund af arbejdsmarkedspensionsordningerne, at det er sådan. Det danske
pensionssystem er nemlig i vidt omfang
finansieret af lønmodtagerne selv. De af
os, som ikke har en tjenestemandspensionsordning, indbetaler 17,3 % af vores
løn hver eneste måned til vores egen
pensionsordning. Det er rigtigt mange
penge.
I Lærernes Pension har vi det, der kaldes en gennemsnitsrente-pensionsordning. Det vil sige, at vi tilskriver den enkeltes konto en gennemsnitlig rente, som
vi, i pensionskassens bestyrelse mener,
er forsvarlig. Renten har vi i år hævet til
3,75 %. Renteforhøjelsen vil betyde, at en
nyuddannet lærer vil få 10.000 kr. ekstra
til sig selv om året, når han eller hun går
på pension.
Et væsentligt gode ved arbejdsmarkedspensionsordningerne er, at der
ikke er andre end medlemmerne, som skal
tjene penge på at investere pengene. Der
er ingen aktionærer. Det betyder, at hele
afkastet af investeringerne (bortset fra
administrationsomkostningerne, som er
ganske lave på knap 2 %) kommer medlemmerne af Lærernes Pension til gode.
Der er megen debat for tiden, om
hvorvidt det kan svare sig at spare op til
pension. Det skyldes, at der i dag sker
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fradrag i nogle af de offentlige ydelser
man kan få, når man selv har sparet op til
pension. Der er nedsat en kommission,
som skal se på disse forhold, og det er
vigtigt, at politikerne forstår, at selv om vi
har verdens bedste pensionssystem, så
skal det ikke udsættes for politiske spareeller investeringstiltag, som udvander
systemet. Hvis systemet skal udvikles, så
skal det ske i respekt for systemet og ikke
mindst de mange menneskers fremtid,
som er afhængige af en ordentlig pensionsordning.

»De steder, hvor man
ikke er nået dertil, og
hvor usikkerhed, frustration og vrede fortsat
råder, der er det vores
håb, at I kontakter
foreningen, så vi kan
være med til at vende
skuden«.
VI ER HINANDEN
Sidste år var beretningen holdt i sort
og hvidt – for sådan så verden ud den
gang. Selvom vi først lige er ved at lære
de nye arbejdstidsregler at kende, så er
der forhåbentlig begyndt at komme lidt
mere kulør på tilværelsen igen. Det er

utallige gange, vi det seneste år har sagt,
at det gode samarbejde skal forankres
lokalt. Det kræver forståelse, samarbejde,
empati, indsigt og ret til uenighed at lave
god skole. Vi håber, at I de fleste steder er
nået et stykke ned ad vejen.
De steder, hvor man ikke er nået dertil,
og hvor usikkerhed, frustration og vrede
fortsat råder, der er det vores håb, at I
kontakter foreningen, så vi kan være med
til at vende skuden.
Til sidst skal det blot nævnes, at i vores
forening har vi brug for hinanden – alle
sammen. Det har vi for at kunne forfølge
vores mål om at skabe de bedst mulige
vilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Vi kan ikke undvære nogen
i denne kamp. Vi har alle sammen en forpligtigelse til at gøre, hvad vi kan for at stå
sammen, for at kæmpe for vores ret som
ansatte på de frie skoler og for at få flere
medlemmer. For en fagforening er ikke
stærkere, end de medlemmer den har. 

På vegne af hovedbestyrelsen
i Frie Skolers Lærerforening

Uffe Rostrup, formand

ORFOSE
SALVADOR DALIS
METAMORFOSE
I 1937 malede Salvador Dali sit
billede ’Narcissus’ metamorfose’.
Det er den spanske surrealists afbildning af den græske myte om
Narcissus, der blev forelsket i sit
eget spejlbillede. Da Dali første
gang udstillede billedet var det
ledsaget af et digt. De sidste linjer lyder:
”Når det hoved splittes,
når det hoved brister
så bliver det en blomst
Den nye Narcissus
Gala – min Narcissus”.
I den oprindelige fortælling dør
Narcissus. Men i digtet forvandles han altså til en blomst, fordi
kærligheden redder ham fra
hans grumme skæbne. Gala, som
repræsenterer kærligheden, var
navnet på Dalis kone.
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Ledernes projekt peger frem mod 2016
Medio 2014 er formanden for Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uffe Rostrup, forsigtig optimist, når han skal vurdere
fremtiden for skoleledernes dobbelte ønske: selvstændighed og aftaleret.
I 2013 vedtog et næsten enigt repræsentantskab at støtte ledernes ønske om selvstændighed inden for rammerne af Lærernes Centralorganisation (LC), og siden har Uffe Rostrup og formanden for Frie Skolers Ledere, Rud
Nielsen, deltaget i en række møder for at finde en løsning. Og den proces, som er i gang nu, virker fornuftig, mener
Uffe Rostrup:
»Jeg oplever, at der er et reelt ønske hos de andre organisationer i Lærernes Centralorganisation (LC) om at finde
en løsning på ledernes situation, og jeg tror på, at vi finder en ordning«, siger han.
Det interessante er derfor, om det lykkes LC-organisationerne at finde en løsning, som favner alle medlemsorganisationernes ønsker. For der bliver næppe fundet en separat løsning for de frie skoler, siger Uffe Rostrup:
»Nej. Vores situation er speciel, men jeg tror, at det bliver en løsning, som gælder for alle. Udfordringen er, at vi er
den eneste lærerorganisation, som indtil nu har støttet sine lederes ønsker om løsrivelse«, siger han.
Rud Nielsen og lederne på de frie skoler har skubbet på for en hurtig afgørelse, og Rud Nielsen indrømmer da også
gerne, at han har været meget utålmodig undervejs:
»Jeg har haft svært ved at forstå, at det skal tage så lang tid at træffe en beslutning. Men ting tager øjensynlig
lang tid i LC, og det må vi bare indstille os på, for vi ønsker at blive inden for LC’s rammer«, siger han.
LC-parterne har blikket rettet mod en løsning, som kan præsenteres på LC’s kongres i januar 2016, og selv om det
er et stykke ude i fremtiden, er Rud Nielsen fortrøstningsfuld:
»Det vigtigste er, at processen er i gang, og at alle parter arbejder på at finde en løsning«, siger han.
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HOUDINIS
METAMORFOSE
Det var ikke ham, der opfandt det,
men det var Harry Houdini, der
gjorde illusionsnummeret Metamorfose berømt. I 1894 turnerede
Houdini med tricket sammen
med sin kone Bessie, og det var
det nummer, der gav Houdini sit
gennembrud. I tricket fik Houdini
bundet hænderne på ryggen, han
blev lagt i en sæk, den lukkede sæk
blev så lagt ned i en stor boks, der
blev låst, og boksen blev så stillet
ind i et skab. Tæppet gik ned, Bessie klappede tre hurtige gange, og
da tæppet så gik op, var det Houdini, der stod på scenen og Bessie var væk. Skab og boks blev
åbnet, sækken åbnet, og her lå så
Bessie med hænderne bundet på
ryggen. Tricket er siden blevet opført i talrige og mere dristige omstændigheder, blandt andet under
vand. Hvis du vil se forklaringen
på, hvordan tricket lader sig gøre,
så er Google din hjælpsomme ven.
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AFSKEDIGELSER
PRES SKABER
SKØNHED OG VÆRDI
Dybt under jordens overflade
(mere end 150 km under vores
fødder) og ved relativt lave temperaturer (900 til 1300 grader er
koldt så dybt nede) forvandler et
ekstremt stort pres (45 til 60 kbar)
værdiløst kulstof til skønhed og
værdi – til diamanter.
Ubearbejdet er diamanten ret kedelig, men det var først i starten af
1900-tallet, da man lærte at slibe
mineralet, at diamanter blev den
store fetich. Diamantens kvalitet
bedømmes ud fra de fire C’er:
farve (color), klarhed (clarity),
størrelse (carat = 0,20 g) og slibning (cut). Men det er et meget højt
lysbrydningsindeks (2,418) og en
stor dispersion, som giver diamanten det karakteristiske farvespil.
Dispersion betyder, at lys ved forskellige bølgelængder spredes forskelligt i diamentens flader.
Ordet diamant er afledt af græsk
og betyder ’ubetvingelig’. Diamanten er nemlig verdens hårdeste
mineral.
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Godt 400 lærere
bliver fyret hvert år
2124. Så mange lærere på de frie skoler har modtaget en fyreseddel siden 1. januar
2009.
Det viser en analyse, som Frie Skolers Lærerforening (FSL) har gennemført på
baggrund af de indberetninger, foreningen får. Hver gang, en lærer, leder og børnehaveklasseleder afskediges på en fri skole, skal FSL orienteres.
Omregnet svarer de 2124 til, at de frie skoler skiller sig af med 386 lærere på et
gennemsnitligt år. Altså godt en fyret om dagen.
Men afskedigelsessagerne er ikke jævnt fordel i perioden. Faktisk stiger antallet
af afskedigelser år for år frem mod 2012, hvor antallet af fyresedler topper med 479.
Året efter – i 2013 – falder antallet lidt, mens resultaterne fra 2014’s første halvdel
antyder, at kurven igen bevæger sig opad.
Risikoen for at få en fyreseddel er lidt større på efterskolerne end på grundskolerne, og især i de sidste par år stikker efterskolerne virkelig af. Mens grundskolerne
hvert år afskediger omkring tre procent af deres lærere, sender efterskolerne i 2012
knap seks procent af deres ud på jobmarkedet igen. Det svarer til, at hver 16. efterskolelærer modtog en fyreseddel i 2012.
Der er mange forskellige årsager til afskedigelserne, men økonomien er den helt
store skurk. Og det bliver bare værre og værre.
I 2009 forklarede økonomi og konkurser 32 procent af årets afskedigelser, i 2010
steg tallet til 47 procent, og siden har over 50 procent af alle afskedigelserne kunnet
føres tilbage til dårlig økonomi eller konkurs.
Blandt de andre fyrings-årsager fylder samarbejdsvanskeligheder og illoyalitet
godt i landskabet.
Også mange ledere bliver vist døren. Siden 2009 er 145 ledere blevet fyret på de
frie skoler. Og igen er efterskolerne overrepræsenteret på den negative liste.

LOV 409

Uffe Rostrup: »Vi skal levere
varen hver eneste dag«
I beretningen og i en række læserbreve giver du udtryk
for, at lærerne nu må arbejde konstruktivt for at få lov
409 til at virke. Hvorfor det?
UFFE ROSTRUP: »Ude på den enkelte skole er
lærerne i øjeblikket optaget af det arbejde, de elsker,
og deres undervisning og relationen til børnene må
ikke ødelægges af frustrationer over loven. Derfor skal
lærerne på den enkelte skole gøre deres bedste for at få
hverdagen til at fungere. Lov 409 er en møglov, ingen
tvivl om det, men det er den lov, vi har, og intet tyder
på, at den bliver ændret det næste lange stykke tid.
Loven blev vedtaget af et så bredt flertal i Folketinget, at
uanset udfaldet af et valg, vil loven ikke kunne ændres.
Lov 409 er altså den ramme, vi må arbejde inden for. Og
loven må ikke komme til at ødelægge den enkelte lærers
engagement og glæde ved arbejdet«.
Men skal lærerne så bare acceptere, at deres arbejdsbetingelser er blevet forringet?
UFFE ROSTRUP: »Bestemt ikke. Som fagforening må
vi ved forhandlingerne kæmpe for at forbedre loven. Det
er helt nødvendigt, at vi hen ad vejen får ændret den, for
som loven er i dag, vil den give flere syge og stressede
lærere og ringere undervisning – det er jeg ikke i tvivl om.
Men at ændre loven og kæmpe for forbedringer, det er
vores opgave som fagforening – det er ikke noget, som
den enkelte lærer skal bekymre sig om i sin hverdag.
For hvis frustrationerne skygger over engagementet og
arbejdsglæden på den enkelte skole, så får vi ingen gode
skoler«.

		

Du tror ikke på, at loven bliver ændret?
UFFE ROSTRUP: »Jeg tror ikke, at vi slipper for
loven. Ikke foreløbig i hvert tilfælde, måske aldrig. Men
jeg tror, at vi ved forhandlingsbordet kan forbedre
den, og her begynder det hele så at hænge sammen
igen: Vores styrke i forhandlingerne afhænger meget
af vores omdømme som lærere, og i øjeblikket er det
omdømme helt i bund. De fleste forældre er glade for
de lærere, deres børn har, men som gruppe er vores
omdømme dårligt. Og vi får kun et bedre omdømme
og dermed en bedre forhandlingsposition, hvis vi går
aktivt ind i det her arbejde og af et ærligt hjerte prøver
at få hverdagen til at hænge sammen. Og så må vi se,
hvad der sker. Måske får vi ret i, at lov 409 slet ikke passer til lærerarbejdet, og så kan vi sige: Hvad sagde vi.
Men det kan vi kun, hvis vi ærligt har prøvet på at få det
til at virke«.
Handler det her om politiske signaler eller om politisk
taktik?
UFFE ROSTRUP: »For mig handler det hverken
om taktik eller politiske signaler. For mig handler det
her kun om en ting: lærerne på de frie skoler og deres
situation. Og vores situation er meget klar: Vi skal
levere varen hver eneste dag – god undervisning af høj
kvalitet. Ellers risikerer vi i sidste ende vores job. Så
enkelt er det. Derfor er vi tvunget til at arbejde for at få
loven og den nye virkelighed til at fungere. For arbejds.
glædens skyld. For skolens skyld. Men ikke mindst for
vores egen skyld«. 
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JURIDISKE SAGER
FRA ÅRET DER GIK

Lærerne skal ikke
redde skolen ved samlet
at gå ned i tid
Flere gange i løbet af året er Frie Skolers Lærerforening (FSL)
blevet kontaktet af lærere, der spørger, om der kan være noget
i vejen for, at de går med til en ordning, som reducerer deres
beskæftigelsesgrad.
Baggrunden for den slags henvendelser til FSL er oftest, at
skolens ledelse i en periode har arbejdet med forskellige forslag
til at redde skolens økonomi. Ledelsen har i den forbindelse
ønsket at involvere de ansatte i løsningen, og derved opstår
ideen om, at lærerne kollektivt kan gå ned i tid.
Der er ingen tvivl om, at der er tale om en særdeles vanskelig

Tidsbegrænset
ansættelse
Frie Skolers Lærerforening (FSL) har i flere konkrete sager
konstateret, at nogle skoler overtræder overenskomsten og
lov om tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser.
Ansættelse på en fri skole finder normalt sted uden tidsbegrænsning.
Der kan dog ansættes tidsbegrænset, hvis der ved ansættelsesforholdets begyndelse foreligger konkrete årsager til at
gøre det. En tidsbegrænset ansættelse betyder, at nyansatte
allerede på ansættelsestidspunktet som udgangspunkt ved,
hvornår ansættelsen ophører uden yderligere varsel om
opsigelse.
Konkrete årsager er typisk vikariater for ansatte på orlov,
ved sygdom eller ved varetagelse af en bestemt arbejdsopgave af begrænset varighed. Ved eventuelle fornyede
tidsbegrænsninger er det ligeledes afgørende, at der ved den
enkelte fornyelse er tale om konkrete objektive årsager, som
ikke var til stede ved den første tidsbegrænsning. 
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situation, for dels tilsiger situationen, at der skal findes en løsning, dels vil en kollektiv nedsættelse af beskæftigelsesgraden
betyde, at den enkelte ansatte er direkte involveret i løsningen
af problemstillingen, helt konkret ved at gå ned i løn og på den
måde underminere lønsystemet.
FSL har i denne slags sager stor forståelse for, at man som
ansat gerne vil redde sin arbejdsplads, men foreningen fraråder
klart, at man løser problemerne ved kollektivt at gå ned i tid.
Dette skyldes i det væsentlige følgende forhold, som vil
gælde for ansatte, der går med til nedsættelse af beskæftigelsesgraden:
En reduktion af beskæftigelsesgraden reducerer månedslønnen og underminerer de forhandlede lønaftaler,
Indbetalingen af pension til Lærernes Pension reduceres
tilsvarende, og det betyder en reduktion af renter og renters
rente af det manglende beløb i den pension, der senere skal
komme til udbetaling,
Optjening af feriepenge reduceres,
For ansatte på barsel vil barselsdagpengene blive reduceret
forholdmæssigt,
Viser det sig, at skolens økonomi alligevel ikke bedres nok
til at undgå en konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond
kun den reducerede løn samt de reducerede pensions- og
feriepengebeløb.
Det er vigtigt for FSL at understrege, at selv om en skoles
ledelse anfører, at der er tale om en frivillig ordning, så er det
foreningens erfaring fra lignede tilfælde, at der opstår et
betydeligt gruppepres, som det kan være svært individuelt at
stå imod.
Det er derfor væsentligt at præcisere, at selv om der er
tale om en vanskelig situation for alle, så bør det overlades til
skolens ledelse at træffe de nødvendige beslutninger for at
overholde budgettet. Ansvaret for skolens økonomi er alene
ledelsens - og skal ikke lægges på lærerne.
I forlængelse heraf er det derfor også FSL’s helt principielle
opfattelse, at en skoles ledelse i sådanne tilfælde bør overveje
afskedigelse af én ansat frem for at slippe grønthøsteren løs og
lade det gå ud over alle de ansatte.

Samarbejdet på
skolerne er under et
voldsomt pres
I det forgange år har Frie Skolers Lærerforening (FSL)
modtaget usædvanlig mange henvendelser fra medlemmer
på skoler, hvor samarbejdet med skolens ledelse er gået i
hårdknude, eller hvor afstanden mellem lærere og ledelse
er blevet større og større.
Når FSL bliver kontaktet af medlemmer på en skole, hvor
der er samarbejdsproblemer, arrangeres der i første omgang et medlemsmøde. FSL sender konsulenter til mødet,
hvor medlemmerne bliver sikret, at alt, hvad der bliver talt
om, forbliver i lokalet, og foreningen og/eller medlemsgruppen går kun videre med det, der konkret aftales som næste
skridt.
Formålet med møderne er at høre om medlemmernes
oplevelser af arbejdsmiljøet, forholdet til skolens ledelse
og graden af enighed om de skitserede problemer. Det
er derefter konsulenternes opgave at sortere i de mange
udsagn, overvejelser og i kritikken fra medlemmerne. Konsulenterne vurderer, om de nævnte problemstillinger har en
sådan substans, at foreningen bør reagere over for skolen.
Hvis dette er tilfældet, hvilket det meget ofte er, definerer konsulenterne herefter en tre-fire fokusområder,
hvor det er helt nødvendigt, at der sker ændringer, hvis ikke
arbejdsmiljøet på skolen skal udvikle sig til en meget stor
belastning for medlemmerne.
Nogle gange ønsker medlemmerne efterfølgende selv at
gå videre til ledelsen med problemstillingerne for at få en
dialog om, hvorledes der kan ske de ønskede forbedringer.
Oftest ønsker medlemmerne imidlertid, at foreningen
på medlemmernes vegne retter henvendelse til skolens
ledelse og/eller bestyrelsesformand og nævner de aftalte
fokusområder. I den forbindelse tilbyder FSL skolen et
møde, hvor foreningen kan uddybe punkterne og medlemmernes syn på tingene.
På alle de skoler, som FSL har kontaktet i skoleåret
2013/2014, har den daglige ledelse og bestyrelsen taget
henvendelser meget alvorligt, og der er blevet afholdt
møder, ofte med deltagelse af skolens tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. På møderne drøftes de
forskellige opfattelser og holdninger til fokusområderne,
og drøftelserne munder ud i, at der påbegyndes en lokal
proces, som i langt de fleste tilfælde fører til en forbedring
af arbejdsmiljøet på skolen.

		

FSL vandt sag
om barsel - IGEN:
I sidste års beretning skrev vi, at Frie Skolers Lærerforening
(FSL) havde fået medhold i en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet i en sag om en skole, som afskedigede en
lærer, der var omfattet af Ligebehandlingslovens regler om
beskyttelsen mod afsked under graviditet og barsel.
Den pågældende lærer blev op til udløbet af sin forældreorlov orienteret om skolens budget for det kommende
skoleår på samme måde som de øvrige ansatte. Hun blev
per mail endvidere orienteret om, at bestyrelsen havde
besluttet at reducere i antallet af lærertimer.
Senere samme dag modtog den pågældende lærer et
brev fra skolen med en påtænkt opsigelse på baggrund af
skolens økonomiske situation. Den påtænkte opsigelse
blev tre uger senere fulgt op af en egentlig opsigelse med
samme begrundelse.
Ligebehandlingsnævnet afgjorde sagen med at tilkende
den opsagte lærer en godtgørelse på 9 måneders løn – altså
kr. 275.000,Desværre fulgte skolen ikke Ligebehandlingsnævnets
afgørelse, hvorfor FSL og læreren anmodede nævnet om at
videreføre sagen og – gennem Kammeradvokaten – indlede
en retssag mod skolen.
Sagen har således været behandlet af byretten og igen
fik FSL medhold i, at opsigelsen strider mod Ligebehandlingsloven, og læreren blev igen tilkendt en godtgørelse på
kr. 275.000,Byretten begrundede bl.a. afgørelsen med, at afskedigelsesproceduren var indledt under barselsorloven, og at
læreren under de foreliggende omstændigheder ikke havde
haft reel mulighed for at påvirke skolens beslutning, selv
om hun havde svaret skolen i perioden mellem den påtænkte opsigelse og fremsendelsen af den egentlige opsigelse.
Rettens begrundelse skal formentlig ses i lyset af, at
skolens ledelse havde orienteret de øvrige ansatte om den
påtænkte opsigelse, hvorfor skolens ledelse reelt allerede
havde truffet endelig beslutning om at opsige læreren.
Skolen har imidlertid indenfor ankefristen indbragt
byrettens afgørelse for landsretten, hvor sagen nu skal
prøves på ny.
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2013 blev et helt udsædvanligt år, og konflikten satte dybe spor i foreningens regnskab

Af sekretariatschef Henrik Wisbech
egnskabet for 2013, som vi
præsenterer på de følgende sider,
er det første konfliktregnskab –
det er så at sige regnskabet for år 0.
Umiddelbart ser det ikke dramatisk
ud; i alle tilfælde ikke på den dårlige
måde: Et samlet overskud på driften af
Frie Skolers Lærerforening (FSL) på 3,4
mio. kr. i forhold til det budgetterede
0-resultat.
Dramatikken – og konflikten - viser
sig først i regnskabet for Dispositionsfonden, som endte med et underskud på
kr. 153.298.962. Et voldsomt stort tal,
som betyder, at FSL’s samlede økonomiske situation er dramatisk forværret
i forhold til tidligere år. Og som også har
haft mærkbare konsekvenser for alle
medlemmers økonomi i form af det store
konfliktbidrag, som sidste års repræsentantskabsmøde valgte at lægge oven i
kontingentet . Nu bliver konfliktbidraget
reduceret markant igen, hvis budgettet
og dermed kontingentforslaget bliver
vedtaget, men mere om det på de efterfølgende sider.

Dispositionsfondens regnskab
Regnskabet for Dispositionsfonden er
gengivet længere fremme (side 35), og det
er helt domineret af udbetalingen af konfliktstøtte på 167,9 mio. kr. Det var prisen
for fire ugers lockout, idet hvert lockoutet
fuldtidsmedlem fik udbetalt brutto 24.000

		

kr. FSL lønnede således lige omkring 7.000
medlemmer under lockouten.
Konfliktstøtten var skattepligtig,
så af de 167,9 mio. kr. gik ikke mindre
end 45.440.000 kr. til Skat. Sådan er
reglerne, men vi finder det ikke kun uretfærdigt, men også forkert, at der ikke
er fuldt fradrag for konfliktkontingentet.
FSL har derfor – bistået af skatteeksperter – indbragt sagen for Skatterådet, som
vil afgøre den i løbet af dette efterår.
Dispositionsfonden afholdt også en del
af udgifterne til aktiviteter, møder mm i
forbindelse med OK 13.
Hvor der tidligere er kommet et
tilskud fra Dispositionsfonden til driften
af fagforeningen – renteindtægterne i
fonden er i henhold til vedtægterne blevet delt ligeligt mellem dispositionsfonden og FSL – er det nu og de kommende
år omvendt. Renteindtægter er blevet
til renteudgifter, og fagforeningen skal
dermed bidrage til fonden.
Endvidere blev der vedtaget og
gennemført en lang række besparelser
på både det sekretariatsmæssige og det
politiske område. Besparelserne slår
først fuldt igennem i 2014 og 2015, men
regnskabet for 2013 afspejler, at udgiftsbremsen blev slået i overalt, hvor det var
muligt, straks den alvorlige økonomiske
situation viste sig. Der blev holdt igen
på repræsentantskabsmødet, på mødeudgifter, anskaffelser osv. Detaljerne

fremgår af de detaljerede regnskaber på
hjemmesiden (www.fsl.dk/rep14).

Budgettet for 2015
I budgetforslaget for 2015 slår de ovenfor
omtalte besparelser fuldt igennem.
Den nye kredsstruktur er gennemført
per 1. maj 2014, der holdes endagsrepræsentantskabsmøde den 7. november, og den sidste fratrædelsesordning på
sekretariatet er sluttet 1. juli. Forslaget
indebærer også, at FSL opretholder
medlemsskabet af FTF, efter at vi i 2014
fik et tilskud svarende til hele kontingentet. Det muliggjorde, at vi kunne
forblive medlem af hovedorganisationen,
hvilket vi er taknemmelige for.
På udgiftssiden kan man derfor kalde
2015 for et år 0: Budgetforslaget udtrykker
et nyt basisniveau for det politiske arbejde
og for sekretariatets virksomhed.
Indtægtssiden er traditionen tro
baseret på medlemstallet pr. 1. maj 2014:
7.979 såkaldte kontingentmedlemmer og
760 ledermedlemmer.
De 7.979 kontingentmedlemmer 1. maj
2014 svarer således til 8.840 personer.
Hertil skal lægges de 760 ledere, således
at det samlede medlemstal per 1. maj var
9.600.
Det er væsentligt færre end sidste
år, og det er ikke mindst et udtryk for, at

BERETNING 2014

29

ÅRSREGNSKAB

2013

METAMO
det ekstraordinært høje kontingent har
betydet udmeldelser. Det forventede
vi også. Men på trods af nedgangen
i medlemstallet er vi alligevel på den
rigtige side af det budgetterede medlemstal, og alle i foreningen arbejder hårdt
og målrettet for, at vi bliver (mange)
flere medlemmer. Vi skal hurtigst muligt
tilbage over de 10.000, så vi kan styrke
de nye kredse, rådgivningen og de mange
andre tilbud, vi giver medlemmerne.
Medlemsmæssigt må det derfor gerne
være 2014, der bliver år 0, så det kun går
fremad fra nu!

Gældens afvikling
Udbetalingen af konfliktstøtten var kun
mulig ved at optage lån. Dels belånte vi
FSL’s ejendomme med 20 årige F1-kreditforeningslån, dels lånte vi 110 mio. kr. i
Danmarks Lærerforening (DLF) på meget
fordelagtige vilkår. Lånet er afdragsfrit
frem til 2017, hvorefter vi har seks år til at
afvikle lånet.
Det var tanken, at indbetalingerne af
konfliktbidrag i 2013 og især 2014 skulle
akkumuleres og investeres, således at
forrentningen også kunne give et bidrag
til afviklingen af gælden. Efter nøje
analyse og vurderinger, også med ekstern
ekspertbistand, besluttede hovedbestyrelsen imidlertid, at risikoen og omkost-
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HVAD ER ET
KONTINGENTMEDLEM?
Vi følger medlemstallet meget
nøje i FSL. Men medlemstallet er en sammensat størrelse:
Fuldtidsmedlemmer, ledige,
pensionister, deltidsansatte, studerende osv. De forskellige grupper betaler meget forskellige
kontingenter, så for i økonomiske
sammenhænge kun at have et
enkelt tal at arbejde med, opererer vi med ”kontingentmedlemmer”. Et kontingentmedlem er
ganske enkelt et fuldtidsbetalende medlem. Alle andre grupper
omregnes til fuldtidsbetalende
medlemmer. Der går eksempelvis fem pensionistmedlemmer på
et kontingentmedlem.

ningerne ved en aktiv investeringspolitik
ikke stod mål med det potentielle afkast.
Vi begyndte derfor allerede i foråret 2014
at betale af på lånet til DLF, således at
hovedstolen er halveret per 1. juli 2014. De
store indbetalinger fra medlemmerne, salg
af værdipapirer og realkreditlånene har

gjort, at vi så hurtigt har kunnet betale de
første 55 mio., og vi forventer at afdrage
yderligere 20 - 25 mio. kr. i indeværende
år. Herefter falder tempoet markant i takt
med at kontingentet falder, men uanset
det tegner det til, at FSL inden for en
overskuelig årrække kan blive størstedelen
af vores gæld kvit og opnå den selvstændighed og frihed, som var baggrunden for
ønsket om en hurtig gældsafvikling.

Kontingentudvikling
980 kr. om måneden. Det har været den
kontingentmæssige realitet for langt de
fleste FSL-medlemmer i 2014. Det er rigtig
mange penge at trække ud af et lærerlønbudget, og nu er det heldigvis også snart
slut.
I tråd med beslutningerne på repræsentantskabsmødet i 2013 foreslås det, at kontingentet for det almindelige medlem bliver
690 kr. om måneden fra 1. januar 2015. Det
er fordelt med 500 kr. til foreningen og 190
kr. til Dispositionsfonden.
Hovedbestyrelsen foreslår således,
at de intentioner, repræsentantskabet
besluttede sidste år, fastholdes. Formelt
set er det sådan, at kontingentet kun kan
fastlægges for et år ad gangen, men det
ændrer ikke ved at der er sendt et helt
klart signal om, hvordan kontingentet for
alle medlemskategorier skal udvikle sig.
Ikke kun i 2015, men også i 2016 og 2017
jf. oversigterne på disse sider. 

ORFOSE
KONTINGENTSATSER • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

KONTINGENT
SAMLET 2015 - 2017, PR. MD
		
2015
		
Alm. medlemmer / over halv tid				
690
Alm. medlemmer / under halv tid				
345
Fleksjob, ny ordning
			
345
GEW				
530
Ledige				
200
Pensionister				
125
Studerende				
40
Studerende i praktik				
360
Særlige medlemmer				
50
Ledere				
216
Nye medlemmer, over halv tid 
		 620
Nye medlemmer, i lockout april 2013 
		 270

HERAF KONFLIKTBIDRAG, PR. MD

				

Alm. medlemmer / over halv tid				
Alm. medlemmer / under halv tid				
Fleksjob, ny ordning		
		
GEW				
Ledige				
Pensionister				
Studerende				
Studerende i praktik				
Særlige medlemmer				
Ledere				
Nye medlemmer, over halv tid 				

2016

2017

620
310
310
340
200
100
30
295
50
216
620
270

560
280
280
400
200
125
40
330
50
216
560
210

2015

2016

2017

190
95
95
190
0
25
10
65
0
0
120

120
60
60
120
0
25
10
35
0
0
120

60
30
30
60
0
25
10
35
0
0
60

   Nyindmeldte, som er ansat på området efter 1. april 2013.
  Overførte, lockoutede medlemmer fra DLF og Uddannelsesforbundet.
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BUDGET 2015 OG REGNSKAB 2013

		

			
INDTÆGTER
Kontingent 		
Kredskontingent		
Dispositionsfond		
Øvrige indtægter		
Overføres til Dispositionsfond		
Sum		

•

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

BUDGET
2015

OPR. BUDGET
2014

REGNSKAB
2013

49.685.000
4.241.000
18.192.000
-180.000
-18.192.000
53.746.000

46.907.000
5.554.000
42.240.000
-226.000
-42.240.000
52.235.000

47.510.561
7.455.000
13.508.168
-154.466
-13.508.168
54.811.095

-4.634.000
-1.144.000
-261.000
-6.039.000

-4.710.458
-1.243.249
-228.704
-6.182.411

-7.213.000

-9.439.760

UDGIFTER
Hovedbestyrelsen
Løn m.m.		
-4.182.000
Møder, transport m.m.		
-1.234.000
Øvrige HB-udgifter		
-220.000
Sum		
-5.636.000
			
Kredse		
-7.701.000

Repræsentantskabsmøde		
-450.000
-446.000
-795.425
		
			
Børnekulturpris		
0
0
0
Legater		
-20.000
-20.000
0
Humanitære forhold		
-60.000
-60.000
-25.000
Sum		
-80.000
-80.000
-25.000
				
Information			
Blad
-2.600.000
-2.610.000
-2.955.000
Synliggørelse		
-150.000
-353.000
-150.694
Anden information		
-135.000
-87.000
-276.994
Sum		
-2.885.000
-3.050.000
-3.382.688
TR-uddannelse		
-1.765.000
-1.880.000
Medlemsmøder		
-2.230.000
-1.423.000
Sags- og mødeomkostninger		
-300.000
-300.000
Krisehjælp		
-170.000
-300.000
Sum		
-4.465.000
-3.903.000
					
Medlemskab af andre organisationer
-2.520.000
-906.000
Repræsentation		
-10.000
-10.000
Sum		
-2.530.000
-916.000
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-1.352.848
-1.069.239
-291.837
-176.240
-2.890.164
-2.544.062
-9.828
-2.553.890

BUDGET 2015 OG REGNSKAB 2013

•

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

			
			

Sekretariat
Lønudgifter mv., alle ansatte		
Øvrige personaleomkostninger		
Lokaleomkostninger, inkl. Ravnsøvej		
Inventar, inkl. afskrivninger		
It hard- og software, inkl. afskrivninger		
Kontorartikler, telefon m.m.		
Revision		
Forsikring, rådgivningsansvar		
Sum		

BUDGET
2015

OPR. BUDGET
2014

REGNSKAB
2013

-18.037.000
-1.773.000
-3.310.000
-27.000
-1.322.000
-1.145.000
-238.000
-70.000
-25.922.000

-17.262.000
-1.503.000
-3.112.000
-53.000
-1.308.000
-1.080.000
-222.000
-91.000
-24.631.000

-18.747.407
-1.476.307
-3.114.117
-9.255
-1.418.849
-1.128.823
-287.502
-60.164
-26.242.424

-12.000
-37.000
-49.000

-16.389
-37.320
-53.709

0
0
0
0

-361.767
112.778
50.221
-198.768

-1.980.000
0
-1.980.000

5.000
-4.100.000
-4.095.000

396.370
0
396.370

0

0

-38.778

-1.600.000

0

213.000

3.404.448

Lejlighed, drift		
-12.000
Lejlighed, afskrivninger		
-37.000
Sum		
-49.000
				
Hornstrup Kursuscenter		
0
Frie Skoler		
0
FSL-DP Kursusvirksomhed		
0
Sum		
0
Renteindtægter m.m.		
Renteudgifter m.m.		
Sum		
Foreningsskat		

Hensættelse, egenkapital		
-1.600.000
				
RESULTAT		
448.000

Scan koden og læs
eller download
budgettet for 2015 og
regnskabet for 2013.

		

BERETNING 2014

33

ÅRSREGNSKAB

2013

METAMO
DISPOSITIONSFONDEN • REGNSKAB 2013 • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

DISPOSITIONSFONDEN
REGNSKAB

		

2013

Renteindtægter				
Renteomkostninger				
Kurstab/avance på obligationer
			
Renteandel til FSL				
Renteindtægt, Dispositionsfonden				

1.161.515
-1.339.171
-171.384		
174.520
-174.520

Konfliktbidrag				 13.508.168
Periode-korrektion, konfliktbidrag				
-292.161
Støtte fra andre organisationer
			
5.296.936
Fagpolitisk aktivitet / OK13				
-2.828.078
Konfliktstøtte
			
-167.884.375		
Resultat før låneomkostninger				
Låneomkostninger
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-152.374.030

			

-924.932

ÅRETS RESULTAT				

-153.298.962

F R I E S KO L E R S L Æ R E R FO R E N I N G

ORFOSE

