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URO/HWI/KPL 
Mødedagsorden: 
 
Frie Skolers Lærerforening 
Hovedbestyrelsen 
 
 

Hovedbestyrelsen:  
Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen 
(næstformand), Lars Holm (LHO), Rikke Friis 
(RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen 
(HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg 
Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm 
(AST) 
 
Afbud: 

 
Sted: HKC 
Start: 16.08.2017 kl. 13.00 
Slut: 17.08.2017 kl. 17.00 
 

Sekretariatet:  
Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), kommu-
nikationschef Mikkel Hvid (MHV), forhandlingschef 
Jette Morsing (JMO) torsdag den 17.08, Kristian 
Pinderup Langbak (KPL) referent 
 

 
 
 
Temadel A, 16.8 kl. 13-16:  
1) Arbejdsmiljø (A&A)    
 
Temadel B, 17.8 kl. 12.45-14.30: 
2) FTF – status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh 
 
 
Gennemgang af beslutningsprotokollen 
 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Forretningsudvalget (FU) 
a. Status på medlemssituationen  
b. Status på sager 

i. Principiel drøftelse af de muslimske friskoler (bilag som udgangspunkt for 
diskussion er indlæg sendt fra URO til Altinget)  

c. Lønkampagnen  
d. OK18 
e. Indstilling af budget 2018 (inkl. budgetoverslagsår 2019) til 2.behandling 
f. Kommissorier for udvalg og beskrivelser af de særlige udvalg (punktet skydes til 

september-mødet) 
g. Repræsentantskabsmødet 

i. Program 
ii. Vedtægtsændringer 
iii. Kontingentstruktur 

h. Skriftlig beretning 
i. BDO-rapporterne (udsat fra juni) 
j. Mål- og strategi papir (punktet skydes til september-mødet) 
k. Folkemødet (udsat fra juni) 
l. Nye kursusledere på TR1 
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m. Indstilling om Foreningen mener 
n. Indstilling om talentuddannelse 

 
3. Uddannelse og profession (U&P) 

a. Indstilling om inklusionskonference 
b. Indstilling om medlemsdeltagelse ved Folkemødet 
c. Indstilling om tilføjelse til Uddannelsespolitik  
 

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)  
 

5. Medlem og forening (M&F)  
a. Kursuslederfunktionen 
b. TR-E rep. 
c. Indstilling af samlet organiseringsstrategi (udsat fra juni) 
d. Indstilling i forbindelse med temadel om forventninger til TR (udsat fra juni) 
e. Indstilling af organiseringsindsats på kristne skoler (udsat fra juni) 
f. Indstilling af organiseringsindsats på skoler med lav organisationsgrad (udsat fra 

juni) 
 

6. Indkomne forslag 
 

7. Interne repræsentationer 
 

8. Foreningens økonomi 
 

9. Meddelelser fra: 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. Øvrige HB medlemmer 
d. Sekretariat 
e. HKC’s bestyrelse 

 
10. Personsager 

 
11. Evt. 
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REFERAT 
 
 
Beslutningsprotokol 
Beslutningsprotokollen gennemgået.  
 

• Jf. punkt 5.a. udgår punktet ”Kursuslederfunktionen” som fast tilbagevendende punkt  
• Jf. punkt 2.g.i. er ”Program for Rep.mødet 2017” nyt punkt til september-mødet 2017 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:  

• Nyt punkt 2.o.: Drøftelse af velfærdssamarbejdet  
 
 
2. Forretningsudvalget (FU) 
2.a. Status på medlemssituationen 
Juli har budt på en medlemstilbagegang på 64 medlemmer. Tilbagegangen er forudsigelig, 
men samtidig mindre end tidligere år. Ultimo juli 2017 er der 9154 medlemmer i FSL. 
 
Tilføjet, at tidligere medlemmer hos DLF og Uddannelsesforbundet, der efter lockouten er ble-
vet medlemmer hos FSL, pr. 1. august er overgået til fuldt kontingent i FSL. Det drejer sig om 
ca. 700 medlemmer. Medlemsudviklingen her følges særligt tæt, men der har kun været gan-
ske få reaktioner fra de pågældende medlemmer. 
 
 
2.b. Status på sager 
Kompliceret og længerevarende sag på efterskole, hvor forholdet mellem forstander og lærere 
er under nulpunktet, og hvor bestyrelsen bakker forstander ubetinget op. Situationen på sko-
len har medført en række opsigelser i lærergruppen, og sagen nyder opmærksomhed i pres-
sen. FSL er stærkt involveret i form af møder med lærergruppen, bestyrelsen m.v. 
 
Stigende tendens til at lærere en af månedens sidste dage får stukket en fratrædelsesaftale i 
hånden med en svarfrist på en halv dag. FSL har ikke reel mulighed for at rådgive medlem-
merne grundet den korte svarfrist. FSL vil drøfte tendensen med skoleforeningerne. 
 
Baseret på flere enkeltsager, har FSL en oplevelse af, at Moderniseringsstyrelsen ikke vil med-
virke til at få lønsystemet til at fungere efter hensigten, jf. principperne for ny løn. Skoler kan 
således slippe afsted med ikke at tilbyde deres lærere lønkroner efter principperne for ny løn. 
Det kaster en skygge over tvisteløsningssystemet. URO vil indkalde ministeren til et møde med 
det formål at få klarhed over, hvad FSL så kan foretage sig for at forfølge de skoler, der ikke 
vil tilbyde deres lærere lønkroner efter principperne bag ny løn, når nu det eksisterende tviste-
løsningssystem åbenlyst ikke fungerer. 
 
2.b.i. Principiel drøftelse af de muslimske friskoler 
Enighed om, at FSL’s grundholdning til den aktuelle offentlige polemik om muslimske friskoler 
er ganske klar: Det er afgørende for FSL at forsvare retten til at drive fri skole inden for lovens 
rammer, og i forlængelse heraf, at der ikke iværksættes kollektiv afstraffelse af bestemte ty-
per frie skoler med udgangspunkt i enkeltsager. 
  
Samtidig er det lige så afgørende for FSL, at tilsynet med de frie skoler – eksempelvis ift. de 
muslimske friskoler – skal have mulighed for at gøre deres arbejde. Herunder også, at såfremt 
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tilsynet afslører skoler, der ikke overholder loven, så må det naturligvis have konsekvenser 
som eksempelvis fratagelse af statstilskud m.v.  
 
 
2.c. Lønkampagnen 
I.a.b. 
   
 
2.d. OK 18 
URO orienterede om kontakt fra Moderniseringsstyrelsen, der ønsker at videreføre de uformelle 
drøftelser inden OK-forhandlingerne. Usikkert, hvad indhold på og formål med møderne er.  
 
Gennemgang og drøftelse af konkrete OK-krav, herunder drøftelse af, hvad der skal medtages 
i præsentationen på Kredsbestyrelses-seminar den 30-31. august 2017. Der udarbejdes nyt 
udkast til KB-seminar. 
 
 
2.e. Indstilling om budget 2018 (inkl. budgetoverslagsår 2019) til 2. behandling 
Gennemgang med fokus på ændringer fra 1. til 2. behandlingen. Ændringerne vedrører, at 
budgetoverslagsåret 2019 er medtaget, mens der for B2018 er tale om en række forslag som 
drøftes ved 3. behandlingen i september. 
 
 
2.f. Kommissorier for udvalg og beskrivelser af de særlige udvalg 
Udskydes til næste HB-møde. 
  
 
2.g. Repræsentantskabsmødet 
2.g.i. Program 
Drøftet, hvorvidt der vil være behov for at lave et sidearrangement for ikke-TR i tidsrummet 
for TR-E (fredag 09.30-14.30) med tanke på, at der kan være ikke-TR, der om morgenen er 
kørt til Nyborg sammen med deres TR selvom selve rep.mødet først starter om eftermiddagen.  
 
Enden på drøftelsen blev, at der ikke er behov for et sådant sidearrangement.  
 
Herefter drøftelse af hovedtemaer til Repræsentantskabsmødet. Opbakning til, at FU arbejder 
videre med drøftelser af både principprogrammet og et eller flere temaer rettet mod fremtidige 
retningslinjer (fx retningslinjer for TR’s arbejde, rolle m.v. i foreningen). FU kommer med nyt 
udkast til program for Rep.mødet inkl. temaer og proces for temadrøftelserne på HB-mødet i 
september. Punktet skrives i beslutningsprotokollen. 
 
2.g.ii. Vedtægtsændringer 
Kort drøftet med særligt fokus på Kredsvedtægternes §4, stk. 3, der slår fast, at kredsbesty-
relsesmedlemmer (på samme vis som foreningens formand og næstformand) ikke samtidig må 
være valgt til bestyrelsen i en skoleorganisation, hvis medlemsskoler er omfattet af forenin-
gens overenskomster, og/eller være valgt med fuld stemmeret til bestyrelsen for en fri skole. 
 
Drøftelsen var en fortsættelse af selvsamme drøftelse på HB-mødet i juni. Bemærket, at refe-
ratet fra juni ikke tilstrækkeligt klart afspejler ovenstående fremstilling, hvorfor referatet fra 
juni revideres. Samtidig fremgår det af referatet fra juni-mødet, at der i vedtægterne bør ind-
skrives en overgangsordning, der sikrer, at et kredsbestyrelsesmedlem kan sidde sin valgperi-
ode ud uagtet vedkommende ikke opfylder den nye §4, stk. 3.  
 
Drøftelsen fortsættes på HB-mødet i september. 
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2.g.iii. Kontingentstruktur 
Det indstilles, at der for nuværende fastholdes en grundlæggende to-delt kontingentstruktur 
med fuldtids- hhv. halvtidsmedlemskaber i FSL. Indstillingen skal ses i lyset af indsigterne fra 
en række fokusgruppeinterviews med ikke-medlemmer foretaget af MSI-Research i efteråret 
2016. Fokusgrupperne havde bl.a. til formål at afsøge, hvorvidt en mere finmasket kontingent-
struktur i FSL kunne medvirke til at gøre FSL mere attraktiv for deltidsansatte på frie skoler. 
 
Vedtaget. 
 
 
2.h. Skriftlig beretning 
Grundig indholdsdrøftelse. Sproglige ændringsforslag sendes direkte til MHV. Konkret afsnit 
gennemskrives og placeres hurtigst muligt i SkoleKom til endelig kommentering.  
 
 
2.i. BDO-rapporterne 
Kort gennemgang af metode og hovedpointer i de to rapporter. 
 
 
 
2.j. Mål- og strategi papir 
Udskydes til næste HB-møde.  
 
 
2.k. Folkemødet 
Fælles mundtlig evaluering af folkemødet. 
 
Udpluk fra debatten:  

• Oplevelsen er, at der med lidt færre deltagere fra FSL i 2017 end i tidligere år, naturligt 
også var mindre repræsentation af FSL på diverse arrangementer, og at det er ærger-
ligt.  

• Fortsat et ønske om, at videndeling fra arrangementer med FSL-deltagelse styrkes. 
• Samtidig en oplevelse af, at mens særligt formand deltog i mange arrangementer som 

oplægsholder, paneldeltager og lignende, så er der for menige HB-medlemmer mere 
tale om deltage i arrangementer som tilhører / publikum. 

 
• Ift. kommende år opleves en vis usikkerhed omkring det praktiske, jf. at DUS-teltet 

ikke er til vores rådighed fra næste år. Hvor og hvordan skal FSL afholde egne faglige 
arrangementer? 

 
 
2.l. Nye kursusledere på TR2 
Det indstilles, at foreningens formand og næstformand ikke bruges som kursusleder på tillids-
repræsentantuddannelsen. 
 
Indstillingen vedtaget (konkret betyder det, at konsulenterne er kursusledere på det TR kur-
sus, hvor formandsskabet tidligere skulle have været det).  
 
 
2.m. Indstilling om foreningen mener 
Det indstilles, at hovedbestyrelsesmedlemmerne for fremtiden skriver ”Foreningen mener” til 
bladet på skift. 
 
Indstillingen vedtaget. 
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2.n. Indstilling om talentuddannelse 
Følgende rammer for uddannelsen indstilles til godkendelse og videre bearbejdning: 
 

1. Uddannelsen gennemføres over et år med start efterår ’18, således at rep.mødet i 2019 
markerer afslutningen på første forløb. Uddannelsen lanceres ifbm. rep.mødet 2017. 

2. Uddannelsen modulopbygges og baseres på en høj grad af deltagerinvolvering og fælles 
læring. Nogle af modulerne tænkes udviklet sådan, at de også vil kunne bruges som 
enkeltstående tilbud til andre målgrupper. Modulerne er af to til tre dages varighed, og 
placeres mandag - lørdag. 

3. Der tilstræbes et hold med bred repræsentation i forhold til skoleform, skolestørrelse, 
køn og om muligt med hver kreds repræsenteret af to deltagere, dvs. et hold på 16.  

4. Det etableres en eksplicit kobling til repræsentantskabsmødet (i 2019). Der kan overve-
jes koblinger til folkemødet, høringer, lærermødet, uddannelsesdebatten mv. 

5. Alle, der har været medlem af FSL i mindst to år, kan optages. 
6. Optagelse sker efter motiveret ansøgning, evt. efter samtale med et optagelsesudvalg 

nedsat af FU bestående af næstformand, et HB medlem og sekretariatschef. Udvælgel-
sen sker marts/april 18, således at frihed kan indarbejdes i arbejdsplanen. 

7. Der afsættes en økonomisk ramme på kr. 480.000 inkl. vikardækning. 
8. Uddannelsen evalueres løbende efter et på forhånd besluttet evalueringsdesign. Med 

henblik på at beslutte, om uddannelsen skal gentages, evalueres den samlede uddan-
nelse efter endt forløb.  

 
I drøftelsen bemærket, at 14 dages samlet uddannelse er lang tid, når uddannelses ikke sam-
tidig giver ECTS-point. 
 
Indstillingen vedtaget. FU arbejder videre med udgangspunkt i det indstillede. 
 
 
2.o. Drøftelse af velfærdssamarbejdet 
URO orienterede om en række forskellige velfærdssamarbejder i Danmark, hvor ét af de tre 
store samarbejder barsler med et stort fælles tillidsmandsmøde og et event i forbindelse med 
Folketingets åbning.  
 
Drøftelse af, hvorvidt FSL skal deltage i dette samarbejde. Enighed om, at FSL ikke deltager på 
det nuværende grundlag, hvor kun de store organisationer på FTF’s område deltager i samar-
bejdet. Beslutningen genovervejes såfremt dette ændrer sig. 
 
 
3. Uddannelse og profession (U&P) 
3.a. Indstilling om inklusionskonference 
Uddannelsesforbundet har anmodet FSL om at være medarrangører på den kommende inklusi-
onskonference (primo 2018). Rollen som medarrangør medfører ikke økonomiske forpligtelser 
for FSL, men deltagelse i planlægning og afvikling af konferencen. På den baggrund indstilles, 
at FSL bliver medarrangører og arbejder for, at flere FSL-medlemmer kommer med, samt at 
konferencen også målrettes grundskolelærere. 
 
Indstillingen vedtaget. 
 
 
3.b. Indstilling om medlemsdeltagelse ved Folkemødet 
Det indstilles, at det undersøges, hvilke muligheder – herunder udgifter – der vil være for at 
arrangere en endagstur (lørdag) til Folkemødet 2018 under overskriften ”Tag med FSL til Fol-
kemødet 2018”. Turen skal være gratis for medlemmer og bussen skal køre fra København.  
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Det skal endvidere undersøges, hvordan et depositum eller lignende kan sikre, at tilmeldte til 
arrangementet i den sidste ende deltager. 
 
Indstillingen vedtaget med den tilføjelse, at det ligeledes afsøges, hvordan medlemmer fra Jyl-
land og Fyn kan deltage i arrangementet.  
 
 
3.c. Indstilling om tilføjelse til Uddannelsespolitik 
Det indstilles, at afsnittet om læreruddannelse godkendes i skole og uddannelsespolitikken (jf. 
bilag, hvor ændringerne er markeret med gult).   
 
Indstillingen blev drøftet indgående med særligt fokus på afsnittene omkring anerkendelse af 
læreruddannelsen på Den frie Lærerskole (herunder, hvorvidt FSL støtter Ollerup-prøven og / 
eller der skal arbejdes for en formel ligestilling af læreruddannelse på DfL med en konventionel 
læreruddannelse), samt ønsker til vilkårene for årspraktikken for de lærerstuderende fra DfL. 
 
Indstillingen tilbagesendes til udvalget. Genfremsendes efter endt bearbejdning. 
 
 
3.d. Indstilling af 2 kurser 
Det indstilles, at det må fremgå af beskrivelserne for de to nedenstående kurser målrettet læ-
rere på de frie skoler og udbudt af VIA-UC, at ”Kurset er tilrettelagt i samarbejde med FSL”: 
  

• Kompetenceløft i kristendomskundskab – Internatkursus på Anholt 
Narrativitet og livsfilosofi i kristendom, islam og budisme.  

 
• Forny din tyskundervisning! 

Internatkursus på Christianslyst i Sydslesvig for tysklærere i grundskolen 
 
Indstillingen vedtaget. 
 
 
Andet til U&P: 
Intet. 
 
 
4. Arbejdsliv og –miljø (A&A) 
Intet. 
 
 
Andet til A&A: 
Intet.  
 
 
5. Medlem og forening (M&F) 
5.a. Kursuslederfunktionen 
Bemærket, at kursuslederhåndbogen er opdateret inkl. ændringer i TR-uddannelsen, og at der 
på TR1 er udarbejdet en ny evaluering. Kursuslederfunktionen indgår ikke i fremtiden som et 
årligt tilbagevendende punkt, men sættes på HB-mødedagsorden efter behov. 
 
 
5.b. TR-E Rep. 
Enighed om, at betegnelsen ”Workshop” lægger op til et niveau af deltagerinvolvering, der ikke 
umiddelbart stemmer helt overens med de for nuværende planlagte seancer. Set i lyset af, at 
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seancerne er tænkt som kompetenceudvikling / efteruddannelse af TR, og dermed ikke alene 
er bundet op på et bestemt niveau af deltagerinvolvering, skal der findes en mere velegnet 
fælles betegnelse for de forskellige seancer.   
 
Aftalt, at hvert HB-medlem (formanden undtaget) deltager i én seance. Fordelingen afklares i 
SkoleKom, hvor hvert HB-medlem prioriterer 3 seancer, hvorefter M&F foretager den endelige 
fordeling. 
 
Indhold m.v. i de enkelte seancer blev taget til efterretning.  
 
 
5.c. Indstilling af samlet organiseringsstrategi 
Indstillingen vedtaget med enkelte sproglige bemærkninger. Indstillingen rettes endeligt til og 
placeres i DN. 
 
 
5.d. Indstilling i forbindelse med temadel om forventninger til TR 
5.d.i. Forventninger til tillidsrepræsentanten 
Vedtaget med den bemærkning, at KoP forkorter teksten med udgangspunkt i det eksisterende 
indhold, med ved bl.a. at tage konkrete eksempler ud af teksten. 
 
5.d.ii. Notat om tid  
Vedtaget. 
 
5.d.iii. TR’s rettigheder og pligter 
Vedtaget. 
  
 
5.e. Indstilling af organiseringsindsats på kristne skoler 
Vedtaget  
 
 
5.f. Indstilling af organiseringsindsats på skoler med lav organisationsgrad 
Indstillingen trækkes. 
 
 
Andet til M&F: 
Tilbagemelding fra kredsene til MIS (sekretariatet) ift. hvilken uge, der ønskes TR-E i foråret 
2018 i den pågældende kreds.  
 
 
6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
7. Interne repræsentationer 
Årets pensionisthøjskole gik rigtig godt og indeholdt bl.a. oplæg om frihed, muslimske skoler 
og frivillighed. Bente Haugaard er ny formand for pensionistudvalget. 
 
Den 13.-14.april afholdes seminar for de internationale lærere. 
 
Formand og næstformand fra DfL deltager på Ungdommens Folkemøde.  
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8. Økonomi 
Intet. 
 
 
9. Meddelelser fra 
9.1. Formand 
Intet ud over det på forhånd fremsendte.  
 
9.2. Næstformand 
Har deltaget i arrangement sammen med kvinder i toppen af den danske fagbevægelse. Hand-
lede rigtig meget om barsel, herunder betydningen af mænds barsel og effekten på kvindens 
karriere. Der forventes et fælles arrangement den 8.marts næste år, hvor formænd og næst-
formænd fra fagforeninger inviteres (både kvinder og mænd). 
 
9.3. Øvrige HB medlemmer 
K1. I.a.b. 
 
K2. Orientering om nyt kredsbestyrelsesmedlem. Dejligt, at mail til TR-uddannelsen kom ud til 
dem, der ikke har meldt sig til. Spændt på, hvad næste skridt skal være. 
 
K3. I.a.b. 
 
K4. Orientering om stresseramt KB-medlem. Oplevelsen er, at stressmeldingen ikke er relate-
ret til KB-arbejdet. 
 
K5. KB-medlem stiller op til kommunalvalg i Nordfyns Kommune.  
 
K6. Oplevelse af, at det har været lidt besværligt at se oversigten over opstillede til kredsplad-
serne til repræsentantskabsmødet. 
 
K7. Bemærket, at sekretariatet er med inde over sag beskrevet i det skriftligt fremsendte. Ar-
rangement på Ryslinge Højskole var fantastisk oplevelse. 
 
K8. Orientering om kommende skolemøde, hvor der deltager konsulent fra sekretariatet, samt 
om skole, hvor TR er skiftet skole og TRS ikke ønsker at overtage TR-hvervet.   
 
9.4. Sekretariat 
18/8 starter ny studentermedhjælper. 
 
Sagen med Frie Skoleres Ledere er nu endeligt afsluttet, hvorfor vi både politisk og sagsbe-
handlingsmæssigt er tilbage ved normalt samarbejde.  
 
 
9.5. HKC’s bestyrelse 
Ejendommen Landlyst er solgt pr. 15. august.  
 
 
10. Personsager 
Intet. 
 
 
11. Evt.  
I.a.b.  
 


