
SKOLEN LØFTER ENGAGEREDE LÆRERE 
Med FSL-skolen vil Frie Skolers Lærerforening styrke og støtte udviklingen af lærere, der er 
engagerede i frie skoler, lærerjobbet, fagforeningen og fagpolitik. Lærere, som vil mene noget 
om frie skoler og lærerlivet, lærere, som vil gøre en indsats for at udvikle skolerne og forbedre 
betingelserne for lærerjobbet.  

FSL-skolen giver medlemmer af Frie Skolers Lærerforening mulighed for at prøve kræfter 
med det faglige arbejde og derigennem udvikle sig selv.  

ENGAGEMENTET PÅ ALLE PLANER
Frie Skolers Lærerforening ønsker med FSL-skolen at udvikle og udvide antallet af fagligt ak-
tive på det frie skoleområde. FSL-skolen klæder fagligt engagerede lærere på, så de kan kaste 
sig ind i det faglige arbejde, på skolen, i kredsen eller i foreningen. 
Og der er mange felter, du som fagligt aktiv lærer kan bruge din energi på: 

 •  du kan være med til at udvikle Frie Skolers Lærerforening, så foreningen bliver endnu  
  bedre til at støtte og styrke medlemmerne; 
 •  du kan som meningsdanner og organisator være med til at bære foreningens budskaber 
  ud blandt medlemmerne og andre interessenter;
 •  du kan blive en markant stemme, som medlemmerne og lærerne orienterer sig imod  
  – på skolen, i kredsen og i foreningen; 
	 •		 du	kan	være	med	til	at	sikre	flere	medlemmer	så	vi	bliver	en	endnu	bedre	og	stærkere		
  fagforening.

FSL-skolen giver dig masser af muligheder. Og den tilbyder en god platform for din 
fagpolitiske forståelse og personlige udvikling. 
 

Det lærer du på skolen
Skolen, der er en etårig uddannelse med 12-16 undervisningsdage, tilrettelægges, så den 
giver dig et bredt fundament for det fagpolitiske arbejde og udviklingen af dine personlige 
kompetencer.

Uddannelsen beskæftiger sig med

  • fagbevægelsens rolle, historie og aktuelle udfordringer;
 • løn- og arbejdsmarkedsforhold, herunder om det politiske system og den danske model; 
 • de frie skolers særlige historie;
 • de særlige betingelser og den lovgivning, der gælder på de frie skolers område;
 • hvordan du analyserer og forstår politiske situationer og forslag;
	 •	hvordan	du	sikrer	dig	politisk	indflydelse;
 • hvordan du bedst kommunikerer faglige og politiske budskaber;
 • organisering og praktisk politisk arbejde;
 • karisma og fagpolitisk gennemslagskraft. 

Skolen løfter engagerede lærere 
Med FSL-skolen vil Frie Skolers Lærerforening styrke og støtte udviklingen af 
lærere, der er engagerede i frie skoler, lærerjobbet, fagforeningen og fagpolitik. 
Lærere, som vil mene noget om frie skoler og lærerlivet, lærere, som vil gøre 
en indsats for at udvikle skolerne og forbedre betingelserne for lærerjobbet.  

FSL-skolen giver medlemmer af Frie Skolers Lærerforening mulighed for 
at prøve kræfter med det faglige arbejde og derigennem udvikle sig selv. 

Engagementet på alle planer
Frie Skolers Lærerforening ønsker med FSL-skolen at udvikle og udvide an-
tallet af fagligt aktive på det frie skoleområde. FSL-skolen klæder fagligt en-
gagerede lærere på, så de kan kaste sig ind i det faglige arbejde, på skolen, i 
kredsen eller i foreningen. 

Og der er mange felter, du som fagligt aktiv lærer kan bruge din energi på: 

  du kan være med til at udvikle Frie Skolers Lærerforening, så 
  foreningen bliver endnu bedre til at støtte og styrke medlemmerne; 
  du kan som meningsdanner og organisator være med til at bære 
  foreningens budskaber ud blandt medlemmerne og andre interessenter;
  du kan blive en markant stemme, som medlemmerne og lærerne 
  orienterer sig imod – på skolen, i kredsen og i foreningen; 
 	 du	kan	være	med	til	at	sikre	flere	medlemmer	så	vi	bliver	en	endnu		 	
  bedre og stærkere fagforening.

FSL-skolen giver dig masser af muligheder. Og den tilbyder en god plat-
form for din fagpolitiske forståelse og personlige udvikling.  
 

FSL-skolen 
Fagpolitik? Indflydelse? Organisering? 
Meningsdannelse? Personlig udvikling? 
Hvis det er ord, som tænder lys i dine øjne, 
er FSL-skolen nok noget for dig. 

– for fagligt 
aktive lærere  
på frie skoler



BOKS: Det praktiske om FSL-skolen
Skolens første hold begynder i efteråret 2018 og afslutter sit forløb i forbindelse med repræsentant-
skabsmødet i november 2019.
Der er foreløbig  planlagt fem modulers undervisning – med en inspirerende blanding af oplæg, debat, 
besøg hos andre foreninger, praktiske opgaver, teamøvelser osv. 
Frie Skolers Lærerforening vikardækker dig, så du kan deltage på de dage, hvor du normalt skulle arbej-
de på din skole. 
Du skal være indstillet på, at nogle undervisnings- og træningsgange ligger i weekender eller uden for 
almindelig arbejdstid. 
Undervisningsdagene	vil	finde	sted	som	internater	på	Hornstrup	Kursuscenter	og	i	København.	

BOKS: Sådan kommer du med på FSL-skolen
Alle, der har været medlem af Frie Skolers Lærerforening i mindst to år, kan optages på skolen. 
 Skolen optager 16 medlemmer på det første hold. 
 Deltagerne udvælges på baggrund af en motiveret ansøgning. 
 Send en mail til fsl-skolen@fsl.dk, hvis du vil høre mere om FSL-skolen. Det er helt uforpligtende!

Sådan kommer du med 
på FSL-skolen

Alle, der har været medlem af Frie 
Skolers Lærerforening i mindst to 
år, kan optages på skolen. 

  Skolen optager 16 medlem-
  mer på det første hold. 

  Deltagerne udvælges på   
  baggrund af en motiveret  
  ansøgning. 
 
Send en mail til 
fsl-skolen@fsl.dk, 
hvis du vil høre mere om 
FSL-skolen. 
Det er helt uforpligtende!

Det praktiske om FSL-skolen

Skolens første hold begynder i efteråret 
2018 og afslutter sit forløb i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet i november 2019.

Der er foreløbig  planlagt fem modulers un-
dervisning – med en inspirerende blanding 
af oplæg, debat, besøg hos andre foreninger, 
praktiske opgaver, teamøvelser osv. 

Frie Skolers Lærerforening vikardækker 
dig, så du kan deltage på de dage, hvor du 
normalt skulle arbejde på din skole. 

Du skal være indstillet på, at nogle under-
visnings- og træningsgange ligger i week-
ender eller uden for almindelig arbejdstid. 

Undervisningsdagene	 vil	 finde	 sted	 som	
internater	på	Hornstrup	Kursuscenter	og	 i	
København. 

Det lærer du på skolen
Skolen, der er en etårig uddannelse med 12-16 undervisningsdage, tilrette-
lægges, så den giver dig et bredt fundament for det fagpolitiske arbejde og 
udviklingen af dine personlige kompetencer.

Uddannelsen beskæftiger sig med

 • fagbevægelsens rolle, historie og aktuelle udfordringer;
 •  løn- og arbejdsmarkedsforhold, herunder om det politiske system 
  og den danske model; 
 •  de frie skolers særlige historie;
 •  de særlige betingelser og den lovgivning, der gælder på de 
  frie skolers område;
 •  hvordan du analyserer og forstår politiske situationer og forslag;
	 •		 hvordan	du	sikrer	dig	politisk	indflydelse;
 •  hvordan du bedst kommunikerer faglige og politiske budskaber;
 •  organisering og praktisk politisk arbejde;
 •  karisma og fagpolitisk gennemslagskraft. 


