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REFERAT
Beslutningsprotokol

Beslutningsprotokollen gennemgået. Arbejdsmarkedspolitikken behandles på førstkommende
udvalgsmøde i A&A. Herefter ventes udspil til ny arbejdsmarkedspolitik behandlet i HB snarest.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med følgende tilføjelse:
• 2.h.: Drøftelse af fokusgrupperapport om den gode tillidsrepræsentant på en fri skole
• 2.i.: Lærernes Pension og skattely
• 2.j.: Foreningens nye hjemmeside

2. Forretningsudvalget (FU)

2.a. Status på medlemssituationen
Med netto 31 nye medlemmer i oktober har FSL 9.359 medlemmer pr. 31.10. Antal kontingentmedlemmer er i oktober gået fra 8.285 til 8311, en stigning på 26 kontingentmedlemmer.
2.b. Status på sager
Orientering om 2 skolebesøg som led i foreningens kampagne målrettet organisering på muslimske friskoler. Møderne har været en stor succes både fagligt (belyse regler m.v.), og ift.
medlemshvervning. De nye medlemmer vil forventeligt have stort behov for hjælp.
Drøftelse af forslag til stramning af tilsynet med de frie skoler (behandles i Folketinget forventeligt i januar 2018). En række elementer er helt ok, men bekymring for de elementer, der
minder om ”sindelagskontrol” og fratagelse af statstilskud uden forudgående skærpet tilsyn.
Længere diskussion af, hvorvidt FSL i samarbejde med f.eks. skoleforeningerne kunne være
mere proaktive i fremtiden, eksempelvis ift. sammensætningen af bestyrelser på frie skoler.
Orientering om forløb omkring TR på konkret muslimsk skole.
Drøftelse af demonstrationen på konkret friskole og den efterfølgende udvikling på skolen.
URO bemærkede, at demonstrationen har fået stor bevågenhed fagpolitisk. Meget stor anerkendelse af lærerne på friskolen, der opleves at tage en essentiel kamp for ansatte i hele den
frie skolesektor uagtet det har store personlige omkostninger.
Orientering om konkret opsigelse af medlem, hvor der vurderes god mulighed for at forhandle
en betydelig økonomisk kompensation hjem til medlemmet.
Orientering om 2 skolelukninger forårsaget af fratagelse af statstilskuddet. Den ene skole har
mistet statstilskuddet pga. for få elever, den anden begrundet i økonomiske hensyn.
2.c. Lønkampagnen
Orientering om stilekonkurrencen ”Hæng lønnen til tørre” på repræsentantskabsmødet.
2.d. OK 18
URO gav kort orientering om status for generelle krav (hele statens område), hvor kravene for
nuværende er skrevet sammen med de øvrige organisationers krav.
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JMO orienterede om en mulig udfordring ift. den nye ferielov og lærernes normale ferieafholdelse i hovedferien. Det kan blive nødvendigt at drøfte dette særskilt under OK-perioden, og
der er aftalt intern opkvalificering af konsulenter i sekretariatet i løbet af 2018.
Den generelle situation omkring OK-forhandlingerne er igen kølnet markant med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens (MOS) udmelding omkring betalt frokostpause, der af MOS
anses som et personalegode. På det statslige område er der således blandt arbejdstagerorganisationerne samlet set meget stor utilfredshed med MOS’ ageren.
2.e. Repræsentantskabsmødet
2.e.i. Detailprogram
Gennemgået. Afklaring af hovedbestyrelsens ordførere på de enkelte indkomne forslag.
2.f. Fastlæggelse af temadele for det kommende halvår
FU indstiller følgende forslag til temadel i første halvår 2018:
Januar
Ingen temadel
Februar
LO-FTF forud for FTF’s ekstraordinære kongres i maj
Marts
April
Anne Jøkers rapport og anbefalinger vedr. HB’s arbejdsform. Start kl. 10.15.
Maj
Ulighed i Danmark v. Afdelingsdirektør Niels Ploug, Danmarks Statistik
Juni
Socialt taxameter / specialundervisning
Indstillingen vedtaget med den bemærkning, at marts 2018 friholdes til OK18.
2.g. Datoer for HB-møder 2019/20
De indstillede datoer vedtaget med den bemærkning, at mødet i maj 2020 af praktiske årsager
er et en-dagsmøde (dagen før Kristi Himmelfart).
Ønske om, at HB-møderne sendes til HB-medlemmerne i Outlook.
2.h. Drøftelse af fokusgrupperapport om den gode tillidsrepræsentant på en fri skole
Kort drøftelse af rapporten. Enighed om, at rapporten udgør et godt og positivt udgangspunkt
for det videre arbejde med TR’s rolle osv. M&F arbejder på den baggrund videre med rapporten, f.eks. ift. aktivt at anvende de 10 fortællinger på TR-uddannelsen i fremtiden.
2.i. Lærernes Pension og skattely
URO understregede, at LP betaler den skat LP skal, både i det land, hvor investeringen er, og i
Danmark. LP omgår på den vis på ingen måde loven i forbindelse med placering af pensionsmidler. Samtidig investerer LP – med udgangspunkt i et ønske om at sikre medlemmerne så
højt et afkast som muligt – i fondskonstruktioner, som ejer andre investeringsfonde. På den
vis er det ikke muligt 100 % at kontrollere, hvad, der investeres i, og hvor der investeres. Der
er i LP’s bestyrelse løbende drøftelser af LP’s etiske kodeks for investeringer, herunder LP’s løbende afvejning af afkast og etik ved investeringer.
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2.j.: Foreningens nye hjemmeside
Ros til en meget flot, ny hjemmeside. Hjemmesiden lever fortsat ”et stille liv”, dvs. der er
endnu ikke gjort stor reklame for den offentligt. Det skyldes, at vi gerne vil have luget ud i de
småudfordringer, der uundgåeligt vil opstå, når man lancerer en helt ny hjemmeside.
HWI opfordrede til, at man ved oplevede udfordringer i kredsene tager direkte fat i Jesper på
sekretariatet. Hvis kontakterne til Jesper afdækker et fælles behov, vil der på initiativ fra sekretariatet arrangeres f.eks. fælles kursusdag for kredsenes hjemmesideansvarlige.
Andet til FU:
Uddybning af punkt fra FU-referatet vedrørende lokalløn på efterskoleområdet.

3. Uddannelse og profession (U&P)
I.a.b.

Andet til U&P:
Bemærket, at indstillingen om bus til folkemødet opfattes som godkendt.
Spørgsmål til og afledt af busturen behandles på HB’s møde i december.

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)
I.a.b.

Andet til A&A:
I.a.b.

5. Medlem og forening (M&F)
I.a.b.

Andet til M&F:
I.a.b.

6. Indkomne forslag

6.a. Dispensationsansøgning for konfliktbidrag
Tidligere medlem ansøger om fritagelse for betaling af konfliktbidrag ved genindmeldelse.
FU indstiller at ansøgningen imødekommes.
Indstillingen vedtaget med den begrundelse, at vedkommende har været i den særlige situation, at der på vedkommendes tidligere ansættelsesområde (før genindmeldelse) ikke er en
overenskomstbærende organisation.
6.b. Dispensationsansøgning
Et medlem søger dispensation fra karensreglerne. Vedkommende er blevet varslet afskediget
og har meldt sig ind dagen før. FU kan ikke anbefale en dispensation, da FU ikke ser særlige
forhold gøre sig gældende. FU indstiller derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.
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Indstillingen vedtaget med den bemærkning, at sagen udmærket afspejler, hvorfor der er behov for betingelser om karens i en fagforening.

7. Interne repræsentationer

Kostskolestævne om 14 dage, hvor der er besluttet et tema om arbejdstid.
12. december mødes 4 repræsentanter, én fra hver af 4 forskellige skoler, på sekretariatet for
at planlægge forårets træf for de internationale lærere.
URO berettede fra møde på Den fri Lærerskole, at der også på skolen er snak om et loft på antal undervisningstimer under praktik. Det opleves, at der er mange studerende, der kommer
hjem fra praktikophold og helt eller delvist har knækket nakken grundet for mange undervisningstimer.

8. Økonomi
I.a.b.

9. Meddelelser

9.4. Sekretariat
HWI orienterede om, at SkoleKom ikke lever op til de krav, der stilles med den nye EU-persondataforordning. På den baggrund stoppes dd. med at udsende sagslister i SkoleKom. Sagslisterne placeres i fremtiden i DocuNote.
HWI vender tilbage med dato for, hvornår HB får indføring i den nye Persondataforordning,
herunder implikationer for eksempelvis HB-medlemmernes mailkorrespondancer m.v.
Understreget, at krisehjælp er et tilbud hos Frie Skolers Lærerforening, men at det som hovedregel er skolen, der betaler.
Orientering om teamorganisering i sekretariatet, herunder nyhedsbreve om status for arbejdet
i de enkelte teams. Nyhedsbrevene fremsendes til HB i første omgang frem til afslutningen af
projekt HB’s arbejdsform.

10. Personsager
I.a.b.

11. Evt.

I.a.b.
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