
Generalforsamling i FSL Kreds 4, 2017                  Mundtlig beretning: 

Medlemmerne først 

For et år siden kunne vi glæde os over en tilgang på 20 medlemmer til kredsen i det forgangne år. 

Tallet blev nævnt i sammenhæng med en forøget indsats for organisering, hvor vi har sat os som 

mål at organisere 75% af lærerne på de frie skoler ved indgangen til 2018. 

Hvordan går det så med det projekt? Jo tak, rigtig godt – uden at være prangende. Vi glæder os 

endnu mere i år, da vi rent faktisk har haft en nettotilgang på 50 nye medlemmer siden sidste ge-

neralforsamling. Det er vi meget tilfredse med, samtidig med at vi konstaterer, at der fortsat 

mangler omkring 100 før målet er nået. 

Vi ville gerne kunne sige, at det skyldes kredsbestyrelsens mange hvervemøder rundt omkring på 

kredsens skoler, men dem har der været alt for få af. Det vender vi tilbage til. Det er nok snarere 

det gode arbejde TR’erne laver på skolerne, der dels gør opmærksom på FSL og dels viser de 

kommende medlemmer, at FSL via tillidsrepræsentanterne gør en forskel på skolen. Og –ikke uvæ-

sentligt- er opbakningen og opfordringerne fra de mange loyale medlemmer, vi har på skolerne. I 

er gode ambassadører for FSL. Tak for det. 

Alle nye medlemmer bliver kontaktet af kredsformanden, og det seneste år har jeg talt i telefon 

med 112 nye medlemmer, mens 20 ikke har kunnet træffes, så de har fået en velkomstmail. 

Det er spændende, hvad sådan en samtale udvikler sig til. Nogle er hurtigt overstået, mens andre 

kommer til at handle om løn- og ansættelsesvilkår på de frie skoler i almindelighed, og på ved-

kommendes skole i særdeleshed. Jeg hører ikke sjældent om medlemmer, der er flyttet fra et job i 

folkeskolen og må gå flere tusinde kroner ned i løn om måneden. Langt de fleste er imidlertid godt 

tilfredse med jobskiftet. De oplever mere tillid, frihed og fleksibilitet; de kan kort sagt udføre deres 

lærergerning på den måde, de ønsker det og betaler gerne for det. 

I kredsbestyrelsen er det os en gåde, at man skal gå ned i løn for at få frihed og fleksibilitet til at 

arbejde langt over 37 timer om ugen på nogle mærkelige tidspunkter! 

Og på denne elegante måde kom vi fra organiseringskampagnen over til lønkampagnen. 

Lønkampagnen 

Lige siden 1999, hvor vi havde samme løn som kollegerne i folkeskolen, har lønnen på de frie sko-

ler udviklet sig mindre end i kommunerne. Det er der ikke noget nyt i. Der er for den sags skyld 

heller ikke noget nyt i, at hverken skoleforeningerne eller Moderniseringsstyrelsen ser nogen 

grund til at hjælpe os med at rette skævhederne op. Som de så ærligt melder ud: ”Der er jo ikke 

rekrutteringsproblemer på de frie skoler”. Det nye er derimod, at FSL de seneste 2 år har ført en 

kampagne på hjemmeside, i blade, på busser og på Facebook, der retter sig mod lønforskellene. Vi 

kalder kampagnen Fair Lærerløn, for vi mener faktisk, at det er aldeles unfair, at vi ikke har samme 

løn for samme arbejde. 

Der er kommet mange reaktioner på kampagnen, men vore medlemmer mener generelt, den har 

været i orden, og de seneste løntal tyder heldigvis på, at den har haft en vis effekt. Forskellen op 



til folkeskolelærernes løn er ikke helt så stor, som den ville have været uden kampagne. Tallene er 

et år gamle, og vi glæder os til at se nogle nyere tal. Vi har et håb om, at den gode tendens fort-

sætter. 

Det seneste tiltag i kampagnen, ”Få lønnen ind med skeer”, hvor formand eller næstformand 

sammen med 2 til 3 konsulenter fra sekretariatet inviterer medlemmerne til information om og 

gennemgang af indsendte lønsedler en håndfuld steder i hver kreds og slutter af med middag har 

været en kæmpesucces, hvis vi ser på, hvor mange almindelige medlemmer, der har deltaget. Vi 

har en klar forventning om, at det også medvirker til at den decentrale løn bliver sat på dagsorde-

nen hjemme på skolen. 

Alene i vores kreds ender vi med at have hilst på mere end 100 medlemmer, når det sidste løn-

tjekmøde er afholdt i Sønderborg den 2. maj. Det er vel ikke så skidt at have været i personlig kon-

takt med mere end 10% af medlemsskaren i løbet af foråret? 

Og mens vi er ved det. Vi har siden sidste generalforsamling arrangeret foredrag med Rasmus Wil-

lig, oplæg om arbejdsmiljø med Bolette Bom og orientering om efterløn og pension med Britta Juul 

Jensen samt grundkurser og efteruddannelseskurser for vore TR’er og AMR’er. 

Og så har vi altså også besøgt skoler. 5 gange har vi været afsted. Hver gang får vi noget med hjem 

til vores arbejde i KB og forening, og vi håber selvfølgelig også, at de medlemmer der har brugt 

kostbar tid på møderne har fået noget med derfra. 

En af kerneopgaverne for kredsbestyrelsen er at være i tæt kontakt med medlemmerne, og senere 

i dag skal vi vælge en næstformand, der frikøbes lige så meget til kredsarbejdet som kredsforman-

den. Dette frikøb skal i vid udstrækning anvendes til medlemskontakt og skolebesøg, og vi er me-

get lydhøre over for alle ideer til, hvordan vi kommer meget mere ud til jer på skolerne for at læg-

ge øre til de udfordringer og problemer, vi kan tage hånd om i foreningen, eller for at give jer ideer 

til f.eks. FSL-klubarbejdet på skolerne. 

Nå ja, og så har vi sendt hilsner til ca. 100 runde fødselsdage, så faktisk er vi i kontakt med rigtig 

mange af jer i løbet af året. 

De frie skolers succes 

Af mange årsager går det godt for de frie skoler for tiden. Andelen af elever på de frie skoler stiger 

i samme takt som den falder i folkeskolen, og for grundskolerne blev koblingsprocenten hævet fra 

73 til de 75 %, den var indtil politikerne for nogle år siden begyndte af beskære. Men med de bed-

re tider følger også øget opmærksomhed fra offentligheden. Det er sådan set fuldstændigt fair; vi 

skal til enhver tid stå mål med folkeskolen og stå på mål for den måde, vi forvalter statens penge 

på. 

Men det virker ærlig talt temmelig uigennemtænkt, når 3F’s formand Per Christensen på forbun-

dets seneste kongres opfordrer til at droppe statstilskuddet til de frie skoler for i stedet for at bru-

ge pengene på folkeskolen, som er blevet udsultet de senere år. Hvordan folkeskolen skulle kunne 

løfte den opgave at undervise ca. 20% flere elever til en pris, der er mindst en mia. for lav, nævnte 

den gode mand ikke, men formålet skulle være at gavne integrationen.  

Efter vores mening er der ikke meget der gavner integrationen som en god grundskole, og der vi-



ser de frie skoler altså, at de løfter elever af anden etnisk herkomst end dansk, bedst. 

Vi medgiver Per Christensen, at folkeskolen er blevet udsultet gennem en årrække, men løsningen 

er IKKE at fjerne tilskuddet til de frie skoler. Folkeskolen ejes af kommunerne, og vi vil gerne op-

fordre til at vi alle sammen stiller de folkevalgte politikere til ansvar for deres prioriteringer på 

skoleområdet op til kommunalvalget til november. 

At skoleøkonomi ikke er helt gennemskuelig fik vi et godt eksempel på i efteråret, hvor JyskeVest-

kysten en søndag kunne berette, at: ”Et stigende antal elever på privat-og efterskoler koster 

kommunen millioner af kroner næste år.” fordi ”Hver gang en elev fra Kolding vælger en privatsko-

le eller efterskole, skal kommunen sende et beløb med eleven. I år er det kommunale bidrag per 

elev 33.240 kroner per år, mens det næste år stiger til 35.960 kroner årligt.” 

Nu har Kolding Kommune sådan set allerede fået pengene via bloktilskuddet, så det er vel ikke helt 

urimeligt, at den må refundere nogle af dem, når nu den ikke har udgiften til at undervise elever-

ne, og desuden er gennemsnitsudgiften til undervisning af en elev i folkeskolen omkring 60.000 

kr., så med lidt fornuftig planlægning kan kommunen faktisk have et pænt overskud på at have 

elever gående i de frie skoler. 

Det skrev jeg et læserbrev om til avisen for ligesom at nuancere indholdet lidt. Det fik jeg så et par 

svar på. Fint nok – det er vel en af måderne, vi kan gøre hinanden klogere på. Ugen efter gentog 

historien sig i Esbjerg, og så måtte jeg til tasterne igen. 

Et andet pres de frie skoler har oplevet handler ikke om penge, men om terrorisme. TV 2 viste se-

rien, ”Moskeerne bag sløret”, og den er tilsyneladende lavet så godt, at et flertal af politikerne på 

Christiansborg er blevet bange for at nogle muslimske friskoler udklækker terrorister. Så derfor 

fandt de anledning til at stramme friskoleloven. Vores skoler skal nu, udover at levere en under-

visning der står mål med folkeskolen, og udover at opdrage til frihed og folkestyre, også sikre at 

lærernes opførsel lever op til kravet om demokratisk dannelse i deres fritid. 

Hvis man er nervøs for om en skole holder sig på dydens smalle sti, kan man sætte den under 

skærpet tilsyn. Den mulighed har ikke været anvendt de sidste 2 år. 

Stramningen er tydelig møntet på de muslimske friskoler. Dem har vi ingen af i kreds 4, men det 

afholder os ikke fra at have en mening om, at den bedste måde at bevare vores demokrati på, ikke 

er ved at lave indskrænkninger i det! 

Man kan godt få den tanke, at det helst ikke må gå alt for godt for de frie skoler. Udover de allere-

de nævnte stramninger og forslag til fjernelse af statstilskud har vi også kunnet læse at de frie sko-

ler; specielt muslimske og kristne friskoler er voldsomt underrepræsenteret, når det handler om at 

underrette kommunerne, når man har en bekymring for et barn. Det er der sikkert flere forklarin-

ger på, men som lærere har vi altså en skærpet underretningspligt, som ikke må overskygges af 

hensyn til f.eks. skolens økonomi. I FSL har vi erkendt, at der ikke er meget hjælp at hente på 

hjemmesiden, hvis man er i tvivl om, hvordan man agerer i situationen, så kommunikationsafde-

lingen er i gang med at udarbejde et materiale, som forhåbentlig bliver til gavn for medlemmerne. 

Endelig bliver vi konstant skudt i skoene, at vi bare kan smide de elever ud, vi ikke ønsker på sko-

lerne. Og ja, helt forkert er det ikke, men emnet er nået helt op på Folketingets Ombudsmands 

bord, da der er tilfælde, hvor en sådan udskrivning fra en fri skole ikke har været i overensstem-



melse med FN’s Børnekonvention. Så nu præciseres reglerne, samtidig med at medierne har fået 

et nyt område, hvor man kan hakke på de frie skoler. 

Lov 409 

Det er, på nær nogle få dage, præcis 4 år siden lockouten blev afsluttet med et lovindgreb fra Fol-

ketinget. Lov 409 afløste den daværende arbejdstidsaftale, som var et resultat af en lang række 

overenskomstforhandlinger. Vi kommer aldrig til at elske Lov 409. Den er i det store hele identisk 

med Statens Tjenestemænds arbejdstidsaftale, og den passer fint til fængselsbetjente og lokomo-

tivførere. Men når det så er sagt, må vi konstatere, at I faktisk har fået den til at fungere ude på 

skolerne. Der er stor variation i måden den udmøntes på. Hvor der på én skole er stor tilfredshed 

med fuld tilstedeværelse, er der på en anden glæde over stor fleksibilitet, selvom den medfører 

langt mere end 1924 timers arbejde om året.  

FSL laver hvert år en trivselsmåling blandt medlemmerne. Årets undersøgelse viser, at 57 % svare-

de, at de arbejder ud fra en lederudmeldt timeramme, hvor de selv kan lægge den del af arbejdet, 

der ikke er bundet af undervisning og fastlagte møder. Vi håber, at rammen er stor nok til at man 

kan forberede og efterbehandle en undervisning, man kan stå inde for. Vi citerer fra en af konklu-

sionerne på trivselsmålingen: 

”En faglig organisation kommer ofte i dialog med medlemmer, som er bleven afskediget, er i kon-

flikt eller trives dårligt. Lærerne på de frie skoler trives i høj grad på deres arbejdsplads og oplever i 

meget høj grad at de leverer en meningsfuld arbejdsindsats. Det ser ud til at skolerne har fundet 

deres vej til at indrette arbejdstiden og fået dagligdagen til at fungere under de nye arbejdstidsreg-

ler. 

Der er dog plads til forbedring. Det ser ud til at der er problemer med kvalitet i arbejdet i forhold til 
den tid der er afsat til det. Det er afgørende, at der er sammenhæng mellem opgavemængde, tid 
og kvalitet. Det såkaldte ”arbejdstidspapir” skal i spil på skolerne.” 

Uanset hvordan jeres arbejdstid er skruet sammen derude, har skolen en pligt til at opgøre den 

ved skoleårets afslutning. Og det er ikke nok at sende en kopi af opgaveoversigten og konstatere 

at det jo gik præcis lige op. På dette punkt er FSL fuldstændig i sync med Moderniseringsstyrelsen. 

Det sker ikke så tit, så vi skal huske at nævne det, når det sker  

Det kommende år 

Her til slut, vil vi gerne løfte sløret for, hvad vi forventer kredsbestyrelsen skal arbejde med det 

kommende år. Vi ved, at vi skal på et 2-dages seminar med de andre kredsbestyrelser. Vi skal del-

tage i repræsentantskabsmødet sammen med kredsens TR’er og andre interesserede. Vi skal være 

med til at uddanne de nye TR’er, og vi skal afholde netværksmøder sammen med både nye og 

gamle. Vi skal fortsat holde informationsniveauet højt og sende månedlige nyhedsbreve, og vi skal 

glæde runde fødselarer med en hilsen. Vi vil fortsat gerne arrangere foredrag og informationsmø-

der. 

Og så skal vi forhåbentlig på en masse skolebesøg. Der er fint plads i kalenderen, og vi tager gerne 

kage med til kaffen. Om det er for at vise flaget i en spisepause, gøre reklame for FSL overfor 



kommende medlemmer, deltage i et FSL-klubmøde, eller introducere LærerLog, alt har interesse. 

Og sidst men ikke mindst, så er der OK-forhandlinger det kommende år. De slutter forhåbentlig 

fredeligt med forlig, som alle kan stemme ja til, men risikoen for en konflikt er absolut tilstede, og 

kredsbestyrelsen vil væbne sig til tænderne, hvis der bliver behov for det. 

Afslutningsvis vil vi gerne takke vore mange medlemmer for loyalitet og tilbagemeldinger. En sær-

lig tak til kredsens tillidsvalgte. Både TR’er, deres suppleanter og AMR’er der knokler og bruger 

mange timer på at få hverdagen til at hænge sammen ude på skolerne. 

Og personligt vil jeg rette en stor tak til kredsbestyrelsen for gode møder, gode debatter og mas-

ser af praktisk arbejde med vore arrangementer. Det er en fornøjelse at vide, at der er styr på alle 

detaljer ved vore mange arrangementer.  

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling og forhåbentlig godkendel-

se. 


