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Gennemgang af beslutningsprotokollen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Forretningsudvalget (FU)
a.
b.
c.
d.

Status på medlemssituationen.
Status på sager
Lønkampagnen
OK18
i. Lønkonferencen i CFU
ii. Tilbagemeldinger på møde m. Efterskoleforeningen
e. Repræsentantskabsmødet 2016
i. Gennemgang af detailprogram
ii. Mundtlig beretning
iii. Resolutioner
f. Indstilling af politiker (under dette punkt vil de politikker, som er klar blive behandlet)
g. Indstilling om afslutning af engagement med STU-skoler
h. Indstilling af støtte til Uddannelsesalliancen
i. Indstilling om støtte til Det Gode Lærerliv

3. Uddannelse og profession (U&P)
a. Indstilling af skole- og uddannelsespolitik (behandles under pkt. 2f)

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)
a. Indstilling af arbejdsmarkedspolitik (behandles under pkt. 2f)
b. Indstilling af AMR strategi
c. Indstilling af udarbejdelse af APV materiale
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5. Medlem og forening (M&F)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Indstilling af emne for TR-E 17/18
Indstilling af brev til ikke-medlemmer
Indstilling omkring vikardækning
Drøftelse af TR-uddannelsens placering
Orientering om MSI-undersøgelsen blandt ikke-medlemmer
Orientering om merchandise katalog

6. Indkomne forslag
7. Interne repræsentationer
8. Foreningens økonomi
9. Meddelelser fra:
a.
b.
c.
d.
e.

Formand
Næstformand
Øvrige HB medlemmer
Sekretariat
HKC’s bestyrelse

10.

Personsager

11.

Evt.

2

REFERAT
Beslutningsprotokollen blev gennemgået. Bemærket, at der er arrangeret fællesmøde med
DP’s bestyrelse i forbindelse med ordinært HB-møde på HKC onsdag den 8. februar 2017.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
 2.j.: Revideret konstituering af FTF’s repræsentantskab
 4.d.: Indstilling af møde i HB med Samarbejdssekretariatet

2. Forretningsudvalget (FU)
2.a. Status på medlemssituationen
URO fremhævede, at det samlede medlemstal for september er status qua i forhold til august,
men at antallet af kontingentmedlemmer er steget med 45.
Hvis man ønsker at indmelde sig som ”særligt medlem”, og dermed vil få Frie Skoler tilsendt,
kan man sende en mail til fsl@fsl.dk.
Kort orientering om organiseringslog’en.
2.b. Status på sager
Kombinationsskoler efterskoler/frie fagskoler vinder frem i takt med de dårlige økonomiske udsigter for frie fagskoler, og der er ikke klarhed omkring den fagforeningsmæssige grænsedragning af ansatte på disse kombinationsskoler.
Kort orientering om status på udfordringen med volontører, hvor der pt. afholdes enkeltvise
møder med 7 efterskoler.
Gennemgang af status på de sager, der er opstået i forbindelse med det generelle arbejdstidsopgørelsestjek i sekretariatet i uge 34. Der er pt. § 37 sager/dialog med 12 skoler.
Opfølgning på sag, hvor børn i alderen 3-5 år undervises efter curriculum på IB-skoler, men
hvor undervisningen ikke er omfattet af Friskoleloven. Der er derfor heller ikke tale om lærerarbejde i overenskomstens forstand. Drøftet, hvorvidt undervisere på preschool i forbindelse
med kommende overenskomstforhandlinger kunne løftes til lærere og dermed omfattes af Friskoleloven. Overvejes videre.
Orientering om sag med skole, der er vokset kraftigt uden at den ledelsesmæssige og administrative gearing synes at have fuldt med, og hvor nyvalgt TR på skolen angiveligt får sit FSLkontingent betalt fra skolen. Bemærket, at FSL i udgangspunktet ikke kan acceptere et valg af
TR, hvis skolen betaler kontingentet til FSL. Kredsbestyrelsesformand og konsulent fra sekretariatet har aftalt møde med skolen, og HB orienteres herefter.
2.c. Lønkampagnen
URO gennemgik kort status på lønforhandlinger med udgangspunkt i medsendt bilag (excelark fra temadrøftelsen). Dette bilag udsendes fremtidigt månedligt forud for HB-møderne.
Bemærket, at alle skolenavne skal fremgå af listen – og ikke kun de skoler, hvor der er forhandlet eller er igangværende forhandlinger.
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2.d. OK 18 (samlet behandling af 2.d i og 2.d ii)
Drøftet.
2.e. Repræsentantskabsmødet 2016
i. Gennemgang af detailprogram
Endelig bekræftelse på ministerens deltagelse afventes fortsat. Hvis ministeren kommer, vil
der være mulighed for at stille spørgsmål efter ministerens indlæg. Aftalt, at eventuelle
spørgsmål til ministeren drøftes i kredsene og tages op på HB-møde 3. november.
Afgørelsen på sangkonkurrencen flyttes programmæssigt til efter frokost af praktiske hensyn.
ii. Mundtlig beretning
Drøftet. Kommentarer givet direkte til URO. Tilrettet version lægges i SkoleKom med mulighed
for kommentering i 2 dage førend den videregives til endelig bearbejdning i KoP.
Det blev foreslået, at foreningens politikker (sektorpolitik, skole- og uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmiljøpolitik) skal munde ud i et samlet principprogram-lignende
dokument, der fremsættes som forslag på repræsentantskabsmødet i 2017. Der tages endeligt
stilling til dette på næste HB møde.
iii. Resolutioner
Besluttet at arbejde videre med fire resolutioner til repræsentantskabsmødet 2016:
 Støtteerklæring omkring de tyrkiske skoler
 Det statslige lønsystem (stiles til regering og folketing)
 Frihed til de frie skoler
 Besparelser på uddannelsesområdet generelt (efterskolerne som eksemplificering)

URO bemærkede, at det altid er en mulighed – og ofte vil være en styrke – at de enkelte
kredse kan fremsende resolutioner.
2.f. Indstilling af politikker
FSL’s sektorpolitik
Indstillet, at fremsendt sektorpolitik vedtages.
Politikken drøftet med særlig vægt på afsnittet omkring socialt ansvar, herunder FSL’s eventuelle holdning til socialt taxameter såfremt dette skulle vinde frem landspolitisk.
Indstillingen vedtaget med enkelte sproglige justeringer.
Skole- og uddannelsespolitik
Indstillet, at fremsendt skole- og uddannelsespolitik vedtages.
Politikken vedtaget med enkelte sproglige justeringer givet direkte til udvalgsformand og med
følgende generelle bemærkninger:
 Dokumentet skrives igennem med fokus på præcisering af skolebegrebet, så det fremgår klart, hvornår der henvises til grundskolen samlet, de frie skoler og/eller folkeskolen, og/eller frie grundskoler hhv. efterskoler.
 Afsnit omkring Ollerup tages ud og behandles videre i foråret 2017, hvor udvalget besøger skolen. HB-medlemmer bedes direkte til MLJ fremsende forslag til, hvad der med
fordel kan fokuseres på ved besøget på Ollerup.
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Arbejdsmarkedspolitik
Indstillet, at A&A’s forslag til arbejdsmarkedspolitik godkendes.
Udskudt til behandling på senere HB-møde. Aftalt, at kommentarer sendes direkte til udvalgsformand. Arbejdsmarkedspolitikken bliver på den baggrund ikke en del af præsentationen af
politikker til dette års repræsentantskabsmøde, idet næste møde i A&A er 17. november.
2.g. Indstilling om afslutning af engagement med STU-skoler
Indstillet, at STU-medlemmer ikke længere kan være medlemmer af FSL, men må søge medlemskab af Uddannelsesforbundet eller DLF afhængigt af STU’ens ejerforhold.
URO orienterede om, at der pt. er kendskab til 4 STU-medlemmer i FSL, og at udfordringen
grundlæggende er, at det fagretslige system ikke dækker disse medlemmer.
Indstillingen vedtaget. STU-medlemstallet hos FSL undersøges nærmere, og deres muligheder
for organisering andetsteds undersøges før de orienteres om, at de ikke længere kan organiseres i FSL. Det skal ligeledes overvejes, om udmeldingen fra FSL bør foregå via personligt fremmøde på de berørte skoler.
2.h. Indstilling af støtte til Uddannelsesalliancen
Indstillet, at vi støtter med 4.000 kr. med den klare markering, at vi vil forbeholde os ret til at
forholde os til kampagnens enkeltelementer, både hvad indhold og økonomi angår.
Indstillingen vedtaget.
2.i. Indstilling om støtte til Det Gode Lærerliv
Indstilling: Der laves tre fokusgruppeinterviews á 10.000/stk. med udgangspunkt i samarbejde
med DLF. Endvidere laves ca. 5 interviews med lærerstuderende fra DfL, Ollerup. Gennemføres
af sekretariatet ved hjælp af studerende inden for en økonomisk ramme på 7 – 10.000 kr.
Indstillingen vedtaget.

2.j. Revideret konstituering af FTF’s repræsentantskab
Antallet af FSL-pladser i FTF’s repræsentantskab er reduceret fra 3 til 2. FSL repræsenteres i
fremtiden ved formand og næstformand, mens suppleantlisten justeres til med udgangspunkt i
den nuværende rækkefølge. Ny 1.suppleant er således MRI og ny 2.suppleant er HLK.

3. Uddannelse og profession (U&P)
MLJ orienterede om tilslutning til diverse kurser. Kort drøftelse af, hvordan der kan sikres
større tilslutning til kurser, herunder også, hvordan frafald efter tilmelding ved gratis-arrangementer som fx minikurser kan minimeres. Denne drøftelse fortsættes på førstkommende U&Pmøde.
3.a. Indstilling af skole- og uddannelsespolitik
Behandlet under punkt 2f.
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4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)
4.a. Indstilling af arbejdsmarkedspolitik
Behandlet under punkt 2f.
4.b. Indstilling af AMR-strategi
Indstillet, at A&A’s forslag til AMR strategi for FSL godkendes.
Indstillingen vedtaget med følgende bemærkninger:
 De fem bullits under strategi: ”A&A” ændres til ”FSL”
 Under evaluering beskrives, at A&A forbereder hovedbestyrelsens evaluering. Delevaluering fastsættes på beslutningsprotokollen til HB-møde i december 2017.
4.c. Indstilling af udarbejdelse af APV-materiale
Indstilling: I forlængelse af tidligere beslutning om at samarbejde med skoleforeningerne om
en elektronisk APV løsning til det frie skoleområde udarbejdes et inspirationsmateriale om APV.
Det undersøges om skoleforeningerne vil deltage i udarbejdelsen og formidlingen af materialet.
Indstillingen vedtaget med det fokus, at det er centralt for FSL, at APV-materialet udarbejdes
og formidles i samarbejde med skoleforeningerne.
4.d. Indstilling af møde i HB med Samarbejdssekretariatet
Indstillet, at HB opdateres på indholdet i samarbejdsaftalen.
Indstillingen blev ikke godkendt, men det overvejes, at lave en temadel om arbejdsmiljø, og
dette vil blive behandlet på november-mødet.

5. Medlem og forening (M&F)
HB-medlemmerne opfordres til at fremsende oversigt og beskrivelse af, hvad der i de enkelte
kredse gøres for at fastholde nye TR’er (de første ca. 1-2 år hos en ny TR) til RJO. Herefter vil
M&F udfærdige inspirations- og idekatalog til alle kredse.
Generelt ønske at beslutninger om opfølgning, evaluering m.v. indskrives i beslutningsprotokollen for at sikre den rette opfølgning m.v.

5.a. Indstilling af emne for TR-E 2017/18
Indstilling: Emnet for TR-E 17/18 er organiseringsindsats og lederskab.
Indstillingen vedtaget med den bemærkning, at det er et kredsmodul, der blandt andet medvirker til at styrke den enkelte TR’s tilhørsforhold til egen kreds og øvrige TR’er i egen kreds.
URO bemærkede, at det er vedtaget, at arbejdsmiljø skal være en del af efter- og videreuddannelse af TR. Dette skal huskes til planlægning af kommende moduler.
5.b. Indstilling af brev til ikke-medlemmer
Indstilling: På baggrund af resultatet af fokusgruppeundersøgelsen blandt ikke-medlemmer
formuleres en skriftlig henvendelse til ikke-medlemmer på skoler med tillidsrepræsentanter.
Formålet er at organisere flere, og afsender bliver den enkelte kredsformand. Forud for afsendelse sikres positiv accept fra skolens tillidsrepræsentant.
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Vedtaget med den ændring, at afsender er enten FSL’ s formand eller en kombineret afsendelse fra kredsformand og FSL’s formand afhængigt af indhold. M&F sender indstilling til HB.
5.c. Indstilling omkring vikardækning
Indstilling: Foreningen skal ikke dække udgifter til vikardækning.
Indstillingen er foranlediget af konkret tilfælde, hvor der er givet vikardækning til kursus i skoleåret 2015-16. Det konkrete tilfælde afsøges i sekretariatet.
Drøftet, hvorvidt det er formålstjenstligt med en kategorisk afvisning af muligheden for vikardækning i FSL. På den baggrund ændres indstillingens ordlyd til ”Foreningen skal som udgangspunktet ikke dække udgifter til vikardækning”, hvorefter indstillingen er vedtaget.
5.d. Drøftelse af TR-uddannelsens placering
Drøftelse af den datomæssige placering af TR-uddannelsen, herunder også muligheden for at
strække længden af uddannelsen fra 1 til 1,5 år.
Opsummerende pegede drøftelserne på, at:
 Der ønskes en TR-uddannelse, der afvikles inden for én normperiode/et skoleår for
blandt andet at mindske frafald undervejs
 Der kan skabes mere plads mellem de nuværende moduler ved at tage månederne
marts, april og maj i brug
 Det ses som en god ide, at TR automatisk tilmeldes TR-uddannelsen ved valg som TR
 Det kan overvejes at lade repræsentantskabsmødet indgå som en fast del af TR-uddannelsen (fra 2017)
Afklaret, at FSL med TR-holdene ikke automatisk råder over salen på HKC (salen kan anvendes
til andre formål af HKC), mens FSL uændret har ret til overnatning på HKC under TR-uddannelsen.
5.e. Orientering om MSI-undersøgelsen blandt ikke-medlemmer
Udvalgsformanden orienterede om status og proces for undersøgelsen af ikke-medlemmer.
5.f. Orientering om merchandise-katalog
Merchandise fremvist. Senest 16. december gives PHS fra sekretariatet besked med ønsker fra
hver enkelt kreds, så der kan bestilles samlet.

6. Indkomne forslag
Intet.

7. Interne repræsentationer
Nyhedsbrev sendt ud til internationale lærere, og afholdt inspirationsdag forud for træffet for
internationale lærere den 24.-25. marts.
Møde i pensionistudvalget med fokus på planlægning af kommende pensionisthøjskole.
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8. Foreningens økonomi
Estimeret efter tredje kvartal – med de sædvanlige forbehold – ser det ud til, at 2016 ender i
balance. Dette skal sammenholdes med det oprindeligt budgetterede underskud på 1 mio. kr.

9. Meddelelser fra
9.1. Formand
URO uddybede, at ministeren ønsker at indføre et mobbeklagenævn, hvor skoler kan ende
med at få bøde for ikke at have gjort nok for at undgå mobning. FSL ser det som symbolpolitik
og uheldig indblanding i anliggende mellem børn, forældre og skoler. Førstkommende ”Uffes
uforbeholdne” vil omhandle dette.
URO uddybede, at flere kommuner ønsker at oprette friskoler alene med udgangspunkt i økonomiske betragtninger. Hertil bemærket, at Friskoleforeningen byder denne udvikling velkommen tilsyneladende ud fra et ønske om, at den frie skolesektor vokser. Enighed i HB om, at
dette ikke er en ønskelig udvikling, idet frie skoler først og fremmest er værdibaserede skoler.
HWI uddybede om igangværende analysearbejde i sekretariatet.
9.2. Næstformand
Orientering om, at der dags dato er 1.behandling på lovforslaget omkring skærpet tilsyn på de
frie skoler. Det undersøges fra FSL, hvordan der kan bygges sikkerhed ind i tilsyns-interview
med børn på skoler uden tilstedeværelse af voksne fra skolen.
Orientering om, at der er flere Steiner-skoler, der har fået tilladelse til at oprette 11.-12. skoleår som gymnasium/HF, og medlemmerne på disse skoler derfor overgår til DLF.

9.3. Øvrige HB medlemmer
Kreds 1: Ud over det på forhånd fremsendte, kort orientering om sag på konkret skole, hvor
sekretariatet er involveret.
Kreds 2: Med udgangspunkt i det på forhånd fremsendte, kort drøftelse af, at der opleves en
vis afmatning i medlemsdeltagelse til diverse arrangementer.
Kreds 3: Intet ud over det på forhånd fremsendte.
Kreds 4: Intet ud over det på forhånd fremsendte.
Kreds 5: Intet ud over det på forhånd fremsendte.
Kreds 6: Intet ud over det på forhånd fremsendte.
Kreds 7: Intet ud over det på forhånd fremsendte.
Kreds 8: Ud over det på forhånd fremsendte, kort orientering om konkurs på konkret skole.
9.4. Sekretariat
Orientering om ansættelse af studentermedhjælper på sekretariatet blandt andet til hjælp med
analysen ”Det Gode Lærerliv”, jævnfør interview med lærere på Ollerup (punkt 2.i.).
December forventes den nye hjemmeside præsenteret for HB – endnu usikkert, hvorvidt det
betyder en samtidig frigivelse af hjemmesiden.
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Udrangerede FSL-computere kan medtages på næste HB-møde.
9.5. HKC’s bestyrelse
September har været den bedste måned nogensinde i forhold til både belægning og omsætning, mens oktober omvendt har været ramt af aflysninger i et hidtil uset omfang. Fortsat behersket optimisme, hvad angår det samlede resultat for 2016.

10. Personsager
Refereres ikke.

11. Evt.
Onsdagsdelen af HB-mødet i april 2017 afholdes på Trapholt i Kolding med efterfølgende overnatning på HKC. Beslutningsprotokollen opdateres.
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