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Placering af repræsentantskabsmødet 

 
 

Forslag 5.D til repræsentantskabsmødet 10. november 2017: Placering af 

repræsentantskabsmødet 

På formødet i Kreds 6 på Hotel Klinten i Rødvig blev der fremsat et ønske om, at repræsentantskabsmødet 

flyttes fra at ligge på fredage-lørdage til fx. torsdage-fredage. 

Vi er klar over, at mødedagene er et resultat af en historie. Den ønsker vi ikke at anfægte, men vi mener, at 

når FSL ønsker en ny struktur, så kunne det også være ønskværdigt at ændre valget af weekender til 

hverdage udfra nedenstående argumenter. 

• Vi tænker, at flere TR-repræsentanter vil møde op, netop hvis mødet tilrettelægges på 

hverdage og ikke i weekender. Dermed vil den nye struktur, hvor FSL forventer at TR deltager, blive styrket. 

• Grundskolerne arbejder ikke med planlagt arbejde i weekenderne. Efterskolelærerne giver 

udtryk for at være pressede i forhold til deres allerede planlagte weekendarbejde, og det kan være svært 

overfor fx. familierne at godtgøre, at far/mor er på arbejde endnu en fredag/lørdag. 

• Lov 409 betyder at mange skal lægge deres TR-arbejde i den aftalte arbejdstid. Hvis 

Repræsentantskabsmødet ligger på fredage-lørdage, ser det ud som om, at TR laver “frivilligt arbejde” og at 

der er tale om interessetimer, hvilket mange lærere på de frie skoler netop arbejder imod ifht. arbejdstid 

og løn. 

• Det vil styrke TRs synlighed overfor ledelse og kolleger og være med til at støtte op om, at 

vores arbejde er så vigtigt, at vi indkaldes på almindelige arbejdsdage. Nogle TR kæmper netop med deres 

ledere om deres værd og rolle, og her vil det kunne præciseres at TR har en vigtig og central rolle for hele 

FSL. 

 

Forslaget er stillet på vegne af Kreds 6 af: 

Karen Pedersen, TR på Allindelille Friskole 

 


