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Referent: Lone Møllebro 

 

         Hornstrup 14. marts 2019 

 

 Bente Sørensen fremlægger udvalgets beretning efterfulgt af anerkendende klapsalve. 

 Dorte Reuter og Hanne Mortensen er på valg i år, og ingen ønsker at stille op, så vi 

godkender deres fortsatte engagement i udvalget med klapsalve. Suppleanterne modtager 

ligeledes genvalg. Udvalget består derfor forsat af følgende medlemmer: 

◦ Bente Sørensen, Jakobskolen (formand) 

◦ Dorte Reuter, Rønne Privatskole 

◦ Hanne Mortensen, Frijsendal Friskole 

◦ Lone Møllebro, Tybjerg Privatskole 

◦ Repræsentant for hovedbestyrelsen Hans Erik Hansen 

◦ Suppleant Pia Jarlhelt, Taastrup Realskole 

◦ Suppleant Hanne Lohff, Viborg Private Realskole 

 Vi synger FSL’s foreningssang ”Allerbedst sammen”. 

 Uffe tager hul på den faglige debat ved at fortælle om kravet om at komme op på lærerløn, 

som man ikke kom igennem med ved overenskomstforhandlingerne i 2018. 

◦ Der skal forhandles om løn, og i den forbindelse kan der være en mulighed for at bytte 

med forenklinger i lønsystemet, for at få midler til at løfte børnehaveklasseledernes løn. 

◦ Folkeskolernes børnehaveklasseledere får fra april 2019 et stort lønløft. 

◦ I FSL er der ikke tillid til Moderniseringsstyelsen, så vi har ikke – som i folkeskolen – et 

samarbejde i en kommission. Det vides ikke, hvor langt man er nået i kommissionen, så 

vi må afvente at se, hvad det ender med, og hvordan det vil påvirke de frie skoler og 

foreningens børnehaveklasseledere. 

◦ Fra salen er der historier om, at nogen på egne skoler har forhandlet sig frem til at få 

lærerløn, men fra sekretariatet lyder udmeldingen, at man som børnehaveklasseleder 

ikke kan blive ansat som lærer. 

 Uffe gennemgår de overordnede retningslinjer for, hvordan arbejdstiden kan være 

organiseret: fuld tilstedeværelse, lokal akkordaftale og at man underviser på skolen og 

registrerer forberedelsestiden. Man skal have en opgaveoversigt inden skoleåret starter, og 

ved skoleårets afslutning har man krav på en opgørelse over den præsterede tid. 



 Uffe spørger forsamlingen, om nogen er dobbeltorganiserede i FSL og BUPL, og det drejer 

sig om et par stykker. Uffe skitserer kort, hvordan man ønsker at forbedre deres forhold og 

bl.a. samle ancienniteten. 

 Uffe spørger igen i år, om der på skolerne er folk der arbejder i børnehaveklasser uden at 

være på børnehaveklasselederløn. Flere giver udtryk for, at det stadig er tilfældet. FSL vil 

informere skolernes tillidsrepræsentanter om dette forhold. Uffe pointerer, at man ikke selv 

behøver at tage kampen på skolen, men at man blot kan ringe til FSL og gøre dem 

opmærksomme på, hvis man har indsigt i, at det på egen arbejdsplads er tilfældet.  


