
 

Mødedagsorden: 

Frie Skolers Lærerforening 

Hovedbestyrelsen 

 

 

Hovedbestyrelsen:  

Formand Uffe Rostrup (URO), næstformand 
Monica Lendal Jørgensen (MLJ), 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:  

 

Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle 

Start: 11.04.2019 kl. 08.30 
Slut: 11.04.2019 kl. 17.00 
 

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), 
kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), 
forhandlingschef Jette Morsing (JMO), Nils 
Tjell (NTJ), referent. 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering 
a. Status på medlemssituationen  
b. Status på sager 
c. Meddelelser 
d. Repræsentationer 
e. Status på lønforhandlinger 
f. Opgaveloggen 

 
For følgende opgaver ændres deadline: 

Overskrift/indhold Nr. Forankring Ansvarlig  Oprindelig deadline Ny deadline 
Digitalisering - muligheder og 
udfordringer i fremtidens lærerarbejde 
på frie skoler / 
Oplæg til drøftelse/temadel om politik 
og strategi for digitalisering 
 

138 Arb.grp. → HB MLJ apr-19 jun-19 

 
 
 



 
Følgende opgaver er fuldførte: 

Overskrift/indhold Nr. Forankring Ansvarlig  Status 
Strategi for 
arbejdmiljørepræsentanter / 
Materiale til TR om valg af AMR, 
herunder FSL's politiske holdning 
om betydningen af, at AMR er 
medlem af FSL 
 

1 Sekr. 
udfører 

BBO Fuldført, 
https://www.fsl.dk/medlemssider/arbejdsmiljoreprae
sentant/valg/ 

https://www.fsl.dk/media/2340/fsldk_arbejdsmiljøre
præsentant_valg.pdf 

Bemærk målgruppen er ændret så indholdet 
henvender til arbejdsmiljørepræsentanter, der skal 
genvælges, men indholdet kan med fordel læse og 
bruges af tillidsrepræsentanten.  

Det blev tidligere undersøgt om materialet kunne 
udarbejdes i samarbejde med skoleforeningerne, men 
skoleforeningerne ønskede ikke at deltage med 
henvisning til FSL´s  politiske budskab.  

Materialet bliver fremover brugt i mails om udløb af 
valgperiode til arbejdsmiljørepræsentanter og til 
tillidsrepræsentanter i nyhedsbreve omkring 
sommerferien, hvor de fleste 
arbejdsmiljørepræsentanter bliver genvalgt/valgt. 

Strategi for forældrepres / 
Afsnit på hjemmeside. Hvad gør 
man, når forældre klager? 
 
 

8 Sekr. 
udfører 

BBO Fuldført, 
https://www.fsl.dk/medlemssider/find-
svar/arbejdsmiljo/psykisk-
arbejdsmiljo/foraeldreklager/ 

 

Strategi for vold og trusler / 
FSL-klubmateriale vedr. mulige 
konflikter og episoder på skolerne 

19 Sekr. 
udfører 

BBO Der er lavet ændringer i de to power points, som 
allerede omhandlede elevernes og forældrenes 
adfærd.  

 

g. Repræsentantskabsmøde 2019. Bilag (HWI) 
 

3. Drøftelse 
a. Drøftelse af TR-regler (arb.grp. TR’s rolle) 
b. Pension og nedslidning. Bilag (FU/URO) 

Drøftelser på baggrund af indslag fra Deadline (nedenfor):  
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-04-01#!/ (de første 19 min. 
forudsættes set inden mødets drøftelser) 

https://www.fsl.dk/medlemssider/arbejdsmiljorepraesentant/valg/
https://www.fsl.dk/medlemssider/arbejdsmiljorepraesentant/valg/
https://www.fsl.dk/media/2340/fsldk_arbejdsmilj%C3%B8repr%C3%A6sentant_valg.pdf
https://www.fsl.dk/media/2340/fsldk_arbejdsmilj%C3%B8repr%C3%A6sentant_valg.pdf
https://www.fsl.dk/medlemssider/find-svar/arbejdsmiljo/psykisk-arbejdsmiljo/foraeldreklager/
https://www.fsl.dk/medlemssider/find-svar/arbejdsmiljo/psykisk-arbejdsmiljo/foraeldreklager/
https://www.fsl.dk/medlemssider/find-svar/arbejdsmiljo/psykisk-arbejdsmiljo/foraeldreklager/
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019-04-01#!/


c. Drøftelse af forældrepresgruppens anbefalinger på baggrund af 
surveyresultaterne (Forældrepresgruppen) 

d. Forslag til vedtægtsændring vedr. nyvalgtes tiltrædelsestidspunkt (RJO) 
 

4. Beslutning 
a. Revision af HB-mappen afsnit 2.8: HBs frikøb og honorar (FU)  
b. Lærerstartstrategi (FU) 
c. Procedure for møder på skoler, hvor sekretariatet har forhandlet lønaftale 

(FU) 
d. Børnekulturprisen (MLJ) 

 
5. Evt. 

 

 

 


