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Dette er beretningen fra børnehaveklasselederudvalget i FSL 2018. 

Så er vi her igen og igen i år med max deltagerantal på 76 - det er fantastisk at 

mærke jeres opbakning til årskurserne. Der går ikke meget mere end et døgn fra 

indbydelsen kommer ud, til kurset er fyldt op. Skønt! Det betyder jo, at I er klar, når I 

modtager indbydelsen, og melder jer til med det sammen. Tak for det. 

I år har vi udvidet vores deltager antal, så endnu flere har fået mulighed for at være 

med. Pt er der ingen venteliste til kurset, og det betyder måske, at vi har nået det 

antal, der er interesseret, og det antal, der er plads til. Så alt er godt! 

De ekstra pladser kommer af, at der er flere, der sover på dobbeltværelser. Det er så 

dejligt, at I melder ind med sovemakkere eller skriver, at I er åbne for at dele 

værelser - det betyder jo, at flere får mulighed for at deltage. 

 

Børnehaveklasselederudvalget har det sidste år været bestyret af: 

Dorte Reuther, Rønne Privatskole 

Hanne Mortensen, Frijsendal friskole 

Lone Møllebro, Tybjerg Privatskole 

Bente Sørensen, Jakobskolen og 

Hans Erik Hansen, Haderslev Realskole og HB 

 

 

Forenklede fællesmål: 

De nye forenklede fællesmål for børnehaveklassen lægger meget vægt på leg. 

Legen skal tilbage i børnehaveklassen. Minimum halvdelen af børnenes tid i 

børnehaveklassen skal bruges på undervisning inden for de seks 

kompetenceområder, som jo både er faglige, sociale og personlige. I de nye 

forenklede fællesmål understreges legens betydning for børnenes udvikling. Leg 

skal være et centralt element i undervisningen, og der skal være vægt på legens 
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egenværdi og læring gennem leg og lege-lignende aktiviteter. Dette gælder også den 

frie leg - ikke kun den voksenstyrede. Det må vi ikke glemme - vi skal passe på, at 

vores og andres ambitionsniveau for at børnene skal lære en masse på det faglige, 

ikke kommer til at medvirke til, at elever knækker halsen allerede i 

børnehaveklassen.  

 

Børnehaveklassen skal skabe sammenhæng i overgangen fra dagtilbud og skolen.  

Jeg ved godt, at vi som frie grundskoler ikke skal opfylde de forenklede 

fællesmål, men mange af os bruger dem som rettesnor. Vores undervisning skal 

jo stå mål med den undervisning, der er i folkeskolen. 

Men samtidig med, at de nye forenklede fællesmål lægger så meget vægt på leg og 

mindre på undervisning, så kommer der et ghetto udspil. 

Stopprøve i 0. klasse.  

Regeringens ghetto-udspil vil indføre en stopprøve for elever i 0. klasse i særligt 

socialt belastede boligområder. Elever der ikke i løbet af 0. klasse kan bestå en 

stopprøve - de får tre chancer - skal gå 0. klasse om. Dette skal gælde for både 

folkeskolen og de frie skoler. 

Hvem skal udforme en sådan stopprøve? Vil der blive tilført ekstra midler til 

skoler i særligt socialt belastede boligområder, så der er en chance/mulighed for 

at give disse elever et ekstra boost og løfte dem så de kan bestå en sådan 

stopprøve? Sådan et udspil giver flere spørgsmål end svar, og virker som om det 

er udarbejdet af personer uden kendskab til daglig praksis.  

Efter/videre-uddannelse: 

Vi har alle brug for at få fyldt på engang imellem og få et fagligt løft. Få nye 

ideer, få gennemgået det nye undervisningssystem, kigget på de nye regler og alt 

det der kommer til os hele tiden. I Varde kommune har børnehaveklasselederne i 

folkeskolerne fået et tilbud om et pædagogisk diplommodul tilrettelagt for 

børnehaveklasseledere. Det er lige kommet i gang, og ingen ved endnu, om det 

fortsætter - det kan man jo håbe det gør, og at det breder sig til resten af landets 

kommuner. Der er mange børnehaveklasseledere rundt i landet - både i 

folkeskolen og på de frie skoler - som aldrig er blevet uddannet 

børnehaveklasseledere. Og det ville da være super, hvis vi kunne få en 
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uddannelse, der er tilrettelagt for os. Jeg tænker, at hvis I hører om en sådan i 

jeres kommune, så prøv om I kan får lov at komme med. Mange kommuner vil 

sikkert gerne give os på de frie skoler lov til at deltage. 

I FSL-regi er der også god mulighed for at tilegne sig ny viden. Der afholdes en 

række minikurser rundt i landet, og der er tilbud om længere lærerkurser (også 

for os). Alle disse kurser annonceres gennem hjemmesiden, bladet Frie Skoler - 

ellers spørg jeres TR! 

FSL skolen: 

I FSL er der også kommet et nyt barn til verden - FSL skolen. Det er et tilbud til de 

medlemmer, der gerne vil være fagligt aktive eller meningsdannende på det frie 

skoleområde. Det er drømmen, at vi gennem FSL skolen får nogle flere af vores 

medlemmer til at blive fagligt aktive, til at give deres mening til kende og deltage 

i debatterne i dagspressen, på Facebook, i kredsene, på 

repræsentantskabsmødet og mange andre steder. Vi vil gerne, om flere kunne få 

lyst til at stille op som TR på skolerne, stille op til valg i kredsene og måske på 

repræsentantskabsmødet. 

Det bliver spændende at følge FSL skolen - tilmeldingsfristen er overskredet, 

men der kommer sikkert en ny mulighed næste år. 

Men muligheden for at blande sig i det faglige arbejde er ikke slut - i den 

kommende tid afholdes der generalforsamlinger i alle kredsene. Her er der god 

mulighed for at stille op til valg. Hver kredsbestyrelse består af fem medlemmer, 

og her er vi som børnehaveklasseledere meget velkomne til at stille op og 

deltage. 

Der skal også lyde en opfordring til at deltage i kredsenes tilbud om 

medlemsarrangementer- ofte med et super godt og aktuelt oplæg, hygge og 

snak. Det giver et godt kendskab til skoler i området.  

Det er vigtigt, at vi som børnehaveklasseledere pipper - ofte er der kun en af den 

slags på skolen, så der er brug for, at vi blandt vores kollegaer på skolerne 

fortæller om og diskuterer vores vilkår og løn. 

Frie Skoler: 

Vores dejlige medlemsblad - det bliver kun endnu bedre hvis nogle af jer vil 

skrive om livet i børnehaveklasserne rundt i landet. I er meget velkomne til at 
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sende eller ringe med forslag til artikler, beretninger, billedfortællinger osv. De 

vil meget gerne have ideer og input fra os almindelige medlemmer. Nogle af de 

billeder vi tager i løbet af kurset kan blive brugt i bladet - andre bruges på 

hjemmesiden.  

FSL’s hjemmeside: 

Den nye hjemmeside er kommet i gang - her kan man altid finde alle 

kursusindbydelser til kurser i FSL-regi. I fremtiden vil I også kunne finde referater 

fra udvalgsmøderne og årskurserne på udvalgets egen del af hjemmesiden. Vi vil 

også sørge for aktuelle billeder - bl.a. billeder fra dette årskursus. 

Børnehaveklasselederudvalget: 

Som I så i begyndelsen af beretningen, så består børnehaveklasselederudvalget 

af fem personer. Fire der bliver valgt her på årsmøderne, og så en der er udpeget 

af hovedbestyrelsen og sidder som HB’s repræsentant i udvalget. 

Arbejdet i udvalget er frivilligt, og vi mødes ca. 4 gange om året ud over 

årskurset. Den primære opgave er at planlægge årskurset hvert år i marts - her 

har vi meget god hjælp af jeres evalueringsskemaer - tak for det. 

Udvalget bruges også af hovedbestyrelsen til sparring om udfordringer, der er i 

jobbet som børnehaveklasseleder. Blandt andet op til OK forhandlinger.   

Til dette årskursus havde vi valgt at få besøg af Bolette Bom fra FSL - det kommer af 

en lang snak vi har haft i udvalget om arbejdet som børnehaveklasseleder. Hvad er 

det, der udfordrer os, presser os eller gør os usikker? Vi ved fra sekretariatet, at når 

efterårsferien begynder, så ringer børnehaveklasselederne om deres udfordringer. 

Det er når vi får ferie, vi kan mærke at skoen trykker og søger vejledning og hjælp. 

Så et godt arbejdsmiljø er også en vigtig del af vores arbejde.  

OK18 

Her midt i OK18 forhandlingerne og med en storkonflikt hængende over hovedet er 

det svært at vente på svar. Denne gang har vi som børnehaveklasseledere vores 

eget krav med. På vores sidste årsmøde var der et meget klart mandat til 

hovedbestyrelsen om at vi vil på lærerløn NU - kravene til vores arbejde har ændret 

sig, og nu vil vi have, at lønnen følger trop. 
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Jeg tror, vi alle krydser fingre for, at der kommer et forhandlingsresultat inden d. 4. 

april. Og et resultat vi alle kan være glade for og stolte af. 

Kommer det til strejke, så ved vi allerede nu hvilke skoler der skal strejke. Hvis ikke 

din skole er udtaget, så er det meget vigtigt vi alle viser vores opbakning. Det er 

vigtigt at vise at vi er mange, og at vi står skulder ved skulder. 

Hvis det kommer til en lockout, så er situationen en helt anden. 

Der kæmpes for vores arbejdsliv - for ordentlige vilkår og for en aftale. 

 

Debat 

Valg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


