
Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. 

Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen 

gruppen af lærestuderende fra DfL.  

Formålet er, at organisere lærerstuderende på DfL under uddannelsen og i 

praktikforløbene, samt at forbedre de fagforeningsfaglige vilkår for nyuddannede lærere i 

de frie skoler.  

Udvalget for de lærerstuderende på DfL  

Gruppen af lærerstuderende fra DfL vælger 4 medlemmer og to suppleanter til et udvalg 

for de lærerstuderende på DfL. I udvalget deltager et hovedbestyrelsesmedlem fra FSL 

som kontaktperson mellem udvalget og Hovedbestyrelsen.  

Medlemmer af udvalget for lærerstuderende på DfL vælges af de fremmødte på årsmødet 

for gruppen af lærerstuderende fra DfL. Kandidatopstilling kan ske ved forudgående 

skriftlig meddelelse til udvalgets formand eller ved personlig fremmøde på selve 

årsmødet.  

Alle medlemmer af gruppen af lærerstuderende fra DfL har adgang til årsmødet.  

Tid og sted for årsmødet bekendtgøres pr. mail til gruppen af lærerstuderende (også 

studerende i praktik) senest 2 måneder før afholdelsen, samt ved opslag og meddelelser 

på DfL i Ollerup. Der sendes samtidig en besked fra udvalget til bladet som offentliggør 

årsmødet, send til redaktionen@fsl.dk. På årsmødet vælges formand og næstformand for 

udvalget, 2 udvalgsmedlemmer samt en 1. og 2. suppleant. Alle valg gælder for 1 år.  

Udvalgets medlemmer træder i kraft ved et overleveringsmøde som så vidt muligt 

afholdes senest en måned efter årsmødet (datoen fastsættes på årsmødet). Ved 

overleveringsmødet deltager både det afgående og det nye udvalg. Mødet finder som 

udgangspunkt sted på sekretariatet i Risskov. 

Det nyvalgte udvalg konstituerer sig på overleveringsmødet med en kasserer. 

Formanden og næstformanden for udvalget af lærerstuderende på DfL er medlemmer af 

FSL’s repræsentantskab. Det er en forudsætning, at gruppen af lærerstuderende udgør 
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mindst 50 medlemmer pr. 1. januar i valgåret. FSL dækker udvalgsmedlemmernes 

udgifter til deltagelse i Repræsentantskabsmødet, efter gældende principper for 

delegerede.  

 

Udvalgets opgaver 

Udvalget for de lærerstuderende på DfL mødes med en kontaktperson fra 

hovedbestyrelsen efter behov. Kontaktpersonen bliver inviteret til årsmødet. Udvalget 

skal varetage gruppen af frie lærerstuderendes interesser ved blandt andet:  

 at holde sig orienteret om og arbejde med generelle ønsker og eventuelle særlige 

problemer,  

 at holde sig orienteret om arbejdet i foreningens Hovedbestyrelse og fremføre 

synspunkter om forhold for de lærerstuderende på DfL,  

 at udvalget holder sig orienteret om hovedbestyrelsens referater, FSL nyhedsbreve 

mv.  

 at tilrettelægge årsmødet for gruppen af de lærerstuderende fra DfL,  

 at tilrettelægge et eller flere årlige arrangementer for gruppen af de 

lærerstuderende fra DfL,  

 at medvirke til et godt informationsniveau overfor gruppen af lærerstuderende fra 

DfL, herunder orientering om praktik og praktikkataloget i Frie Skoler,  

 at organisere de lærerstuderende. 

 

Rammer for deltagerne i udvalget  

Der dækkes udgifter til transporten tur/retur til møder og arrangementer med billigste 

offentlige transport eller ved bilkørsel efter statens lave takst. Bilag/kvittering for tog, 

bus, færge, parkering mv. skal vedlægges afregningen.  

FSL dækker fortæring under mødet.  

Møderne afholdes primært onsdage og torsdage, da det er Hovedbestyrelsens 

frikøbsdage, dvs. udvalgets kontaktperson.  

Hovedbestyrelsen afsætter et årligt rammebeløb til arbejdet i udvalget for 

lærerstuderende fra DfL.  



Økonomiåret regnes fra nytår til nytår, selvom udvalget vælges for et skoleår ad gangen. 

Rammebeløbet dækker afholdelse af møder i udvalget, årsmødet, samt faglige 

arrangementer for gruppen af lærerstuderende på DfL. 

Udvalget for lærerstuderende fra DfL kan ikke uden Hovedbestyrelsens godkendelse 

forpligte sig økonomisk ud over rammerne i det bevilligede beløb. Der skal udarbejdes et 

overblik over udgifterne for udvalgets arbejde samt arrangementer. 

Udvalget repræsenterer FSL. Kontaktpersonen til Hovedbestyrelsen skal derfor løbende 

orienteres om planlagte arrangementer, så eventuelle godkendelser kan indhentes i 

Hovedbestyrelsen. 

  

De lærerstuderendes medlemskab 

Gruppen af lærerstuderende fra DfL er særlige medlemmer af foreningen.  

 Kontingentet er anderledes end for almindelige medlemmer. 

 Der er en sats for studerende og en højere sats for studerende i praktik, forudsat 

at den studerende er ansat på en fri skole, som dækkes af FSL’s overenskomst. 

Ellers fortsættes på satsen for studerende. De gældende satser kan ses på fsl.dk. 

 De studerende tilhører ikke en kreds, men er deres egen særlige gruppe. 

 Alle medlemmer fra DfL har mulighed for at kontakte sekretariatet både telefonisk 

og skriftligt. 

 I forbindelse med praktik på skolerne, hvor ansættelsen sker på almindelige vilkår 

efter overenskomstens bestemmelser, er der ret til juridisk og økonomisk bistand 

fra foreningen som gældende for almindelige medlemmer.  

Gruppen af lærerstuderende fra DfL modtager foreningens faglige blad ”Frie Skoler”. 

 

Forhold omkring praktikken på tredje studieår. 

Ved indmeldelse og betaling inden den 1. januar på 2. årgang(eller i særlige tilfælde 

andre årgange) kan de studerende komme med i et årligt praktikantkatalog i Frie Skoler. 

De studerende skal under deres praktikansættelse betale et højere kontingent, hvilket er 



en forudsætning for, at kunne få økonomisk og juridisk bistand fra FSL under 

ansættelsen. 

Foreningens vedtægter § 6 stk. 3 om 3 måneders karens gælder i øvrigt. Finder 

indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end tre måneder efter, at 

vedkommende har opnået ret til medlemskab, indtræder medlemmets krav på at opnå 

juridisk eller økonomisk bistand fra foreningen først efter tre måneders ubrudt 

medlemskab. 

Kontakt FSL’s sekretariat, såfremt der er tvivl om vilkårene for praktikansættelsen.  

 

Årsmødet  

Der afholdes årsmøde en gang årligt inden udgangen af april måned. Årsmødet 

planlægges og gennemføres af udvalget for lærerstuderende fra DfL. Kontaktpersonen 

fra FSL’s Hovedbestyrelse inviteres.  

Forslag til dagsordenen afleveres til formanden for udvalget for lærerstuderende på DfL 

seneste 14 dage før årsmødets afvikling.  

Alle medlemmer af gruppen af lærerstuderende fra DfL er valgbare og har tale- og 

stemmeret på årsmødet.  

Dagsorden for årsmødet:  

1. Velkomst.  

2. Valg af dirigent og referent.  

3. Beretning fra Formanden for udvalg for lærerstuderende fra DfL.  

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af Formanden til udvalg for lærerstuderende fra DfL.  

6. Valg af Næstformand til udvalg for lærerstuderende fra DfL. 



7. Valg af 2 medlemmer til for udvalg for lærerstuderende fra DfL.  

8. Valg af 1. og 2. suppleant.  

9. Eventuelt.  

 


