Mødereferat:
Frie Skolers Lærerforening
Hovedbestyrelsen

Sted: Hornstrup Kursuscenter
Start: 14.03.2018 kl. 15.00
Slut: 15.03.2018 kl. 11.30

URO/HWI/KPL

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:
Sekretariatet:
Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), forhandlingschef
Jette Morsing (JMO), Kristian Pinderup Langbak
(KPL) referent

Intern temadel: OK-18 (14.03 fra kl. 15.00)
Gennemgang af beslutningsprotokollen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Forretningsudvalget (FU)

a. Status på medlemssituationen
b. Status på sager
i. Indstilling af sag til faglig voldgift
c. Lønkampagnen
d. OK18
i. Indstilling til konfliktberedskab
e. Undervisningsbegrebet, herunder (termins-)prøver
f. Kommissorier for HB-relaterede udvalg
g. Indstilling af profil for redaktør
h. Indstilling ny konsulentstilling
i. Indstilling af uddannelsespakker
j. Indstilling omkring ”Skolen på forsiden”

3. Uddannelse og profession (U&P)
4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)
5. Medlem og forening (M&F)
6. Indkomne forslag

a. Dispensationsansøgning

7. Interne repræsentationer
8. Foreningens økonomi
1

9. Meddelelser fra:
a.
b.
c.
d.
e.

10.

Formand
Næstformand
Øvrige HB medlemmer
Sekretariat
HKC’s bestyrelse

Evt.

2

REFERAT
Beslutningsprotokollen

Punkt 62 (Undervisningsbegrebet, herunder (termins-)prøver) udskydes til maj 2018.
Temadrøftelsen ”Projekt politik” på HB-mødet i april er skudt til maj-mødet for at sikre det
fulde udbytte af HB’s drøftelse af rapporten. Rapporten behandles endeligt på juni-mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med den tilføjelse, at punkt 2.e.: Undervisningsbegrebet, herunder
(termins-)prøver udskydes, mens der tilføjes punkt 2.k.: Orientering om FTF / LO.

2. Forretningsudvalget (FU)

2.a. Status på medlemssituationen
Med netto 284 nye medlemmer (408 indmeldelser og 124 udmeldelser) i februar har FSL oplevet den største medlemsmæssige fremgang på én måned i foreningens historie. Antallet af
medlemmer pr. 01.03.2018, 9764 medlemmer, er tilmed det højeste medlemstal i foreningens
historie: Korrigeret for ledernes udtræden er det 243 medlemmer flere end det hidtil højeste
(september 2013), og 1.169 flere, end det hidtil laveste (juli 2014).
Antal kontingentmedlemmer pr. 01.03.2018 er opgjort til 8509 kontingentmedlemmer, men
dette tal er en smule usikkert pga. den senere udarbejdelse af medlemsopgørelsen end normalt (udarbejdelsen har haft for øje at få det nøjagtige medlemstal for februar på trods af det
ekstraordinært store antal indmeldelser i særligt perioden den 19.-28. februar). Det er værd at
bemærke, at der er 393 medlemmer som først betaler kontingent fra 01.03 eller senere, hvorfor der forventes markant fremgang i antal kontingentmedlemmer fra marts måned 2018.
HWI orienterede om en forventning om medlemsfremgang også i marts måned.
Drøftet, hvorvidt der på hjemmesiden skal gøres opmærksom på, at man ved indmeldelse pt.
er fritaget for karens grundet varslet om konflikt. Årsagen til karensfrihed er, at FSL ikke kan
optage nye medlemmer, der så efterfølgende i tilfælde af en konflikt ikke vil kunne tilbydes
hhv. strejkestøtte og/eller lån som følge af karensen. Enighed om, at det beskrives kort på
hjemmesidens indmeldelsesflow, at vi normalt har karens, men at nye medlemmer pt. er undtaget herfor.
2.b. Status på sager
På grundskole X har der i slutningen af februar været usikkerhed om udbetaling af løn til ansatte. FSL har igangsat den sædvanlige procedure med kontakt til medlemmer m.v., men den
seneste melding er, at lønnen nu er udbetalt. FSL har løbende et vågent øje på situationen.
På grundskole Y holder FSL møde med skolens ledelse 15.03 om påtænkt opsigelse af TR. Den
grundlæggende beskyldning mod TR går på, at TR modarbejder skolens ledelse.
På grundskole Z har FSL igennem en længere periode været involveret i drøftelser vedrørende
manglende udbetaling af specialundervisningstillæg i op til 5 år bagud.
Orientering om grundskole, hvor FSL for nyligt har været til møde med skolebestyrelsen i forbindelse med oplevede udfordringer med skolens ledelse. Efterfølgende er både skoleleder og
viceskoleleder stoppet på skolen.
Orientering om status på efterskole, hvor der gennem længere tid har været udfordringer med
skolens leder. Lederen er pt. sygemeldt.
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2.b.i. Indstilling af sag til faglig voldgift
Det indstilles, at FSL tager sag, hvor skolen og Moderniseringsstyrelsen (MOS) ikke vil anerkende valg af medlem som arbejdsmiljørepræsentant, videre til faglig voldgift. Det vurderes,
at den faglige voldgift vil indebære en udgift for FSL i omegnen af 150.000 kr. uanset sagens
udfald.
Indstillingen vedtaget med henvisning til, at der er tale om principiel sag.
2.c. Lønkampagnen
URO orienterede om en fejl i de kommunale løndata som FSL har købt som en del af grundlaget for vores lønberegner. Lønberegneren rettes til, og der kommunikeres til medlemmer. Fejlen betyder, at folkeskolelønnen i gennemsnit reelt er 175 kr. lavere pr. måned end det, der
hidtil har fremgået af lønberegneren. På den måde er fejlen positiv, idet lønnen for lærerne på
de frie skoler ikke er helt så meget bagud som ellers antaget. Samtidig er det naturligvis meget utilfredsstillende og ærgerligt, at vi i dette tilfælde ikke har kunnet stole på de data som vi
har købt.
Selve lønkampagnen står pt. i skyggen af OK18, hvor løn dog er flittigt debatteret emne.
2.d. OK18
Almen orientering
URO orienterede om status på OK18, hvorefter der blev drøftet eventuelle aktiviteter ift.
strejke og lockout, FSL-merchandise m.m.
2.d.i. Indstilling til konfliktberedskab
FU indstiller følgende formulering til dokumentet om konflikt-beredskab: ”Der gennemføres urafstemning forud for stillingtagen til aftaleresultat”.
Indstillingen vedtaget.
2.e. Undervisningsbegrebet, herunder (termins-)prøver
Udskudt til kommende HB-møde.
2.f. Kommissorier for HB-relaterede udvalg
Drøftet og input givet til det videre arbejde med kommissorier for udvalgene. Indstilling af den
videre proces godkendt.
2.g. Indstilling af profil for redaktør
Indstillingen vedtaget.
2.h. Indstilling af ny konsulentstilling
HWI fremførte bevæggrundene for den indstillede profil, herunder at der er behov for at styrke
såvel medlemsrådgivning, kommunikations- og formidlingskompetencen, samt endeligt betjeningen af HB-udvalgene. Den indstillede profil går særligt på kommunikation- og udvalgsbetjeningen, og vil således først og fremmest styrke medlemsrådgivningen ved at frigive ressourcer, der i dag anvendes på netop udvalgsbetjeningen.
I sekretariatet er der i SAU (det tidligere MIO) fremført, at man hellere havde set et opslag på
en profil med fokus på ren medlemsrådgivning. Ledelsens vurdering er imidlertid, at den indstillede profil er den bedste måde at løse de udfordringer sekretariatet står overfor – og i overensstemmelse med grundlaget for HB’s godkendelse af stillingen i forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af budget ’18. Samtidig er der ingen tvivl om, at – hvis FSL efter OK18
fastholder et medlemstal på det nuværende niveau (01.03.2018-niveau) – så vil de mange nye
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medlemmer i foreningen naturligt føre til et behov for at styrke den almene medlemsrådgivning. I så fald vil sådanne overvejelser blive en del af drøftelsen omkring budgettet for 2019.
Indstillingen vedtaget.
2.i. Indstilling af uddannelsespakker
Indstillingen indeholder en række forslag til uddannelsespakker af 2-3 timers varighed, der
som udgangspunkt kan vælges imellem til TR-træf.
Indstillingen vedtaget med følgende bemærkninger:
• Kan der være en pakke med fokus på ”Samarbejde på skoler uden SAU”
• Er ”Kickstart af FSL-klub” og ”Den danske model” mere velegnede som politiske oplæg
end som oplæg ved konsulent?
Slutteligt bemærket, at uddannelsespakkerne bør koordineres med de oplæg, der laves i fx
A&A og M&F – der skabes et samlet overblik fra sekretariatet.
2.j. Indstilling omkring ”Skolen på forsiden”
Indstillingen er en udløber af en række sager fra 2017, hvor medlemmer fik brug for hjælp fra
FSL, fordi deres skole kom i mediernes søgelys med kritiske og dårlige sager. Indstillingen
præciserer, hvad foreningen kan gøre for medlemmerne i den situation.
Det er foreningens forhandlingschef, der afgør, hvilke skoler der skal kontaktes, hvilken form
kontakten skal have, og hvad foreningen tilbyder medlemmerne.
Når foreningen kontakter en skole i en af disse sager, orienteres kredsformanden.
Indstillingen vedtaget.
2.k. Orientering om FTF / LO
URO orienterede om status på fusionen af FTF / LO:
• 3F (LO) har stillet et ændringsforslag, der mest af alt har karakter af en række politiske
tilkendegivelser, der er uacceptable for FTF.
• Sektion S (Statslige organisationer i FTF) indstiller Claus Oxfeldt fra Politiforbundet som
repræsentant i den nye hovedorganisations forretningsudvalg.
• URO orienterede om overvejelserne bag besættelsen af pladserne i den nye hovedorganisations daglige ledelse.
URO orienterede om enkelte FTF og/eller LO organisationers forskellige bevæggrunde for ikke
at ville være en del af en kommende, fælles hovedorganisation. Det drejer sig helt generelt om
frygten for:
• stigende kontingenter til en ny hovedforening,
• at man som en lille organisation kan blive for lille en spiller,
• at man kan risikere at blive spændt for en partipolitisk hest,
• at særlige aftaler med de eksisterende hovedorganisationer ikke følger med over i en
ny hovedorganisation,
• at den nye hovedorganisation kommer til at spænde for vidt ift. medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund
• grænsestridigheder, hvor man som et lille forbund i én af de to nuværende hovedorganisationer risikerer at blive spist af et større forbund fra den anden hovedorganisation,
idet dette forbund potentielt kan organisere de samme medlemmer.
FTF og LO afholder kongres i Odense samtidigt den 13. april om formiddagen. Hvis begge organisationer vedtager fusionen med det fornødne flertal, afholdes der en stiftende kongres i
den nye hovedorganisation samme dags eftermiddag.

5

Andet til FU:

I.a.b.

3. Uddannelse og profession (U&P)

MLJ orienterede om en aflysning af førstkommende udvalgsmøde grundet sammenfald med
stormødet for TR i Fredericia den 22. marts.
Ansøgningsfrist til FSL-skolen er forlænget til den 16. april. Kredsformændene opfordres til at
skubbe lidt til de medlemmer i egen kreds, der kunne være interessante emner til FSL-skolen.

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)

URO orienterede om aflysning af førstkommende udvalgsmøde grundet sammenfald med stormødet for TR i Fredericia den 22. marts. Det afsøges om det vil være nødvendigt med et ad
hoc møde for at klare eventuelle uopsættelige dagsordenspunkter.

5. Medlem og forening (M&F)

Der er planlagt møde onsdag den 21. marts. Enten aflyses mødet eller også bliver det et kort
møde med fokus på uopsættelige dagsordenspunkter.

6. Indkomne forslag

6.a. Dispensationsansøgning
Efter en indledende afklaring af sagens elementer, stod det klart, at der er tale om en sag,
hvor et tidligere medlem meldte sig ud ca. 6 måneder efter konflikten i 2013, og ved genindmeldelse nu ønsker at få nedsat det skyldige konfliktkontingent fra udmeldelsen og frem til 1.
januar 2017.
Det er HB’s overbevisning, at der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende, hvorfor ansøger meddeles afslag af URO.

7. Interne repræsentationer

Der er Internationalt træf den 13.-14. april. Gennemførelsen er – som så meget andet – truet
af en eventuel konflikt, idet de, der har fået tid af skolen til deltagelse i træffet, ikke vil kunne
deltage i tilfælde af en eventuel konflikt.
MLJ bemærkede, at også lærerkurser m.m. er berørt af en eventuel konflikt.
Orientering om et meget vellykket årsmøde i børnehaveklasselederudvalget.
RBE orienterede om generalforsamling i udvalget for de lærerstuderende på DfL. Generalforsamlingen den 6. april gennemføres uanset konflikt eller ej.

8. Foreningens økonomi

HWI bemærkede, at 2017-resultatet snart er ved at være helt på plads. Der er fortsat forventning om en forbedring ift. det budgetterede underskud.

HWI orienterede om, at foreningen i øjeblikket bruger en del penge på konfliktrelaterede aktiviteter. Penge til disse går ud af dispositionsfonden (jf. fondens formålsbestemmelse), hvorfor
de i den forstand ikke belaster driftsøkonomien i FSL.
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9. Meddelelser:

9.d. Sekretariatet
HWI berettede om travlt på sekretariatet, både ift. administrative forberedelser af en eventuel
konflikt og mange henvendelser fra medlemmer vedr. strejke og lockout. At vi har prøvet det
før giver en vis ballast, men samtidig kan fraværet af to konsulenter grundet ferie / orlov og
pasningsorlov bestemt mærkes.
9.e. HKC’s bestyrelse
HKC er også påvirket af strejke- og lockoutvarsler. Der har været forebyggende kontakt til
kunder med planlagte arrangementer på HKC i april, og som vi forventer ville kunne være påvirkede af en eventuel konflikt. Vi har forkortet afbestillingsfrist på disse arrangementer og det
er blevet meget positivt modtaget. Jo tættere vi kommer på en eventuel konflikt, jo større
sandsynlighed er der dog for aflysninger, og det vil påvirke HKC’s økonomi negativt.
Ift. HKC’s resultat for 2017 forventes et overskud i størrelsesordenen 1 mio. kr.

10. Evt.

URO varslede, at der må påregnes et ekstraordinært HB-møde inden en eventuel konflikt går i
gang. Hvis strejken går i gang 4. april som varslet, så kan et HB-møde i påsken ikke udelukkes.
Formand og næstformand må efter aftale med den enkelte kredsformand være med i de
kredsvise Facebook-konferencer. Formand og næstformand forholder sig passive, dvs. undlader at like, svare m.v., medmindre andet aftales konkret med kredsformanden.
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