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REPRÆSENTANTSKABSMØDE

����

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING
HOTEL NYBORG STRAND • Østerøvej 2 • 5800 Nyborg

Før
mødet

TORSDAG

7. november 2019 kl. 9 - 14.30

EFTERU D D A NNE L S E
for tillidsrepræsentanter

9.00 Morgenmad, indtjekning
9.30 Vel komst ved formand Uffe Rostrup
9.45 Fæl les oplæg – Søren V iemose
10.30 Gruppesessioner i henhold til tilmelding
12.00 Frokost – pausetid aftales med oplægsholder
13.00 Gruppesessioner fortsat
14.30 TR efteruddannelse afsluttet

TORSDAG

7. november 2019 fra kl. 14.30

R EP R Æ SE NTA NT S K A B S MØD E
for repræsentanter og gæster

14.30 – 15.00 Sidste mulighed for registrering og
udlevering af stemmesedl er. Bemærk, at registrering kan ske fra kl. 9
15.00 Møde i salen afbrudt af pauser undervejs. Velkomst ved formand Uffe Rost rup.
Valg af dirigenter, stemme tæl l ere og referenter. Forslag til dirigenter: Helle Hjort h
Bentz og Jette Morsi ng. Mundtlig beretning ved formand Uffe Rostrup
		
Tværgående drøftelser om centrale politiske beretnings-tem a e r
18.00 Dagens møde afsluttes
19.00 Middag, underholdning, fest
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DAGSORDEN
for repræsentantskabsmødet
(i henhold til vedtægterne)

R EP R ÆS ENTAN TSK ABSM ØDE
for repræsentanter og gæster

1. Valg af en eller flere dirigenter og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Fastsættelse af mødets forretningsorden
4. Hovedbestyrelsens beretning ved formanden
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand og næstformand
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af budget og kontingent
samt orientering om regnskab

FREDAG

8. november 2019 kl. 7.30 - 18.00

R EP R Æ SE NTA NT S K A BS MØD E
for repræsentanter og gæster

7.30 Morgenmad
9.00 Møde i salen afbrudt af pauser undervejs
12.00 Frokost
13.00 Uddeling af Frie Skolers Bør nekulturpris 2019 ved
næstformand Monica Lendal Jørgensen.
Møde i sal en afbrudt af pauser undervejs
18.00 Seneste afsl utni ngstidspunkt for repræsentantskabsmødet

De r e r s a n dwich t il h je m t u ren [eft er b est illing sammen med t ilmelding på NemTilm e l d]
		

05

HOVEDBESTYRELSEN
FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

KREDS � • FORMAND
Lars Holm

KREDS � • FORMAND
Hans Erik Hansen

KREDS � • FORMAND
Minna Riis
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FORMAND
Uffe Rostrup

NÆSTFORMAND
Monica Lendal Jørgensen

KREDS � • FORMAND
Rikke Friis Sørensen

KREDS � • FORMAND
Rikke Josiasen

KREDS � • FORMAND
Ricky Bennetzen

KREDS � • FORMAND
Annie Storm

KREDS � • FORMAND
Hanne Lindbjerg Kristensen

Hovedbestyrelsens skriftlige

BERETNING 2019
Interessevaretagelse
er den røde tråd
INDLEDNING

H

ver repræsentantskabsperiode har sin særlige tone, og hver beretning får derfor sit tema. Og temaet for denne beretning er klart:
interessevaretagelse.
Foreningen har kørt en række kampagner – løn, arbejdstid, hviletid,
arbejdsmiljø, ny ferielov – for at forbedre medlemmernes løn og ansættelsesvilkår og for at forbedre arbejdsmiljøet på de frie skoler. Det er fagpolitisk interessevaretagelse.
Og foreningen har i usædvanlig grad brugt kræfter på gennem politisk
interessevaretagelse at påvirke lovgivningen og rammerne for de frie skolers arbejde og de overordnede vilkår, som vores arbejde foregår inden
for. Læreruddannelsen, tilskud, 10.-klasse, tilsynet med de frie skoler og
især de muslimske skoler og så videre. Alt sammen emner, som påvirker
de frie skoler og dermed vores arbejdsvilkår.
Ja, selv de ændringer, der er gennemført i hovedbestyrelsens organisation, er begrundet i interessevaretagelse: Vi har ønsket en klarere adskillelse mellem politik og sagsbehandling, så hovedbestyrelsen i højere
grad kan udstikke den politiske og fagpolitiske kurs for foreningen, mens
sekretariatet koncentrerer sig om sagsbehandling, som det beviseligt gør
godt, samtidig med at vi har styrket sekretariatets sagsbehandling for hovedbestyrelsen.
Det er første gang, at hovedbestyrelsens beretning dækker en toårig
periode. Det skyldes, at repræsentantskabet i 2017 besluttede at sløjfe repræsentantskabsmøderne i lige år og i stedet samle kredsbestyrelserne til
en generalforsamling. Og det er første gang, at repræsentantskabsmødet
efter ønske fra deltagerne selv afvikles på to hverdage.
Som hovedbestyrelse glæder vi os til det nye repræsentantskabsmøde og
til at drøfte og fastlægge foreningens kurs frem mod 2021. █
Med venlig hilsen
hovedbestyrelsen

		

INDHOLD BERETNING 2019
SIDE 08 •
SIDE 11 •
SIDE 15 •
SIDE 17 •
		
SIDE 19 •
SIDE 22 •

Foreningens indre linjer
Overenskomstforhandlingerne
Foreningens fagpolitiske kampagner
Frie Skolers Lærerforening fik en ny 		
hovedorganisation
To år med politisk interessevaretagelse
Værdig tilbagetrækning skal omfatte 		
faktisk nedslidte
SIDE 23 • Der findes en række arbejdsmiljø		 udfordringer
SIDE 24 • Tak for hjælpen i året der gik...
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Hovedbestyrelsens skriftlige

BERETNING 2019
FORENINGENS INDRE LINJER

S

Foreningen har fået flere medlemmer

iden repræsentantskabsmødet i november 2017 er vi blevet mange flere i
foreningen. Dengang var vi knap
9400 medlemmer, mens vi i skrivende stund
ligger på den gode side af 10.000.
En stor del af de nye medlemmer kan vi
takke Sophie Løhde (V), Moderniseringsstyrelsen og de konfliktfyldte overenskomstforhandlinger for. I månederne op til overenskomstens udløb 1. april 2018 skrev medierne
meget om konflikt-risikoen, og hos os som
hos andre fagforeninger skabte det travlhed i
medlemsafdelingen. Vi fik godt 600 nye medlemmer i den første halvdel af 2018.
Men vi bør ikke kun takke arbejdsgiverne
og tilfældighederne for det flotte medlemstal.
Vi skal også takke os selv.
Det viser sig nemlig, at stort set alle, som
meldte sig ind, da der var optræk til konflikt,
stadigvæk er i foreningen. Og vores nyeste
medlemsundersøgelse viser, at de nye medlemmer er glade for at være en del af fællesskabet. Fordi de mange nye medlemmer kom,
da der var optræk til en konflikt, kunne man
frygte, at de meldte sig ud igen, nu hvor faren
er drevet over. Men de bliver. Faktisk er de
nye medlemmer så tilfredse med foreningen,
at de trækker den samlede tilfredshedsscore
op.
Samtidig kan overenskomstforhandlingerne og konfliktudsigten ikke forklare hele
fremgangen. Også efter, at faren drev over,
har vi været i stand til at øge medlemstallet.
Det er dog ikke store tal. Kurven over medlemsudviklingen er svagt stigende fra sommeren 2018 og frem til efteråret 2019.
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På sekretariatet er der altid fokus på medlemstilgangen, og hver måned opdateres medlemstallet på en
stor tavle. Foto: FSL

Det er positivt, at vi har fået flere medlemmer. For siden 2013 har vi haft et meget
stærkt fokus på medlemstallet. Det er afgørende for os, at vi øger antallet af medlemmer og – vigtigst af alt – organisationsgraden. Flere medlemmer vil betyde, at vi kan
tale med en stærkere stemme, og det bliver
lettere for tillidsrepræsentanterne at forhandle og indgå gode lokalaftaler, når opbakningen er stærk. Det betyder, at vi på alle niveauer i organisationen fokuserer på, hvordan
vi kan organisere flere medlemmer og fastholde dem, vi har.
Vores fokus på det, som giver værdi for det
enkelte medlem, er også vigtigt af en helt anden grund: Vores medlemsskare er ikke stabil. Hvert år skiftes der voldsomt ud i vores
medlemssystem. Som tidligere nævnt har vi
fået 600 flere medlemmer siden det seneste
repræsentantskabsmøde. Men det er et nettotal. Under dette tal er der en række bevægelser. I løbet af et år melder cirka 1000 medlemmer sig ud. Sagt på en anden måde: Vi
skifter omkring en tiendedel af vores medlemsskare ud hvert år. Nogle går på pension,

SKRIFTLIG BERETNING
FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

nogle får nyt job uden for sektoren, nogle
vælger fagforeningen fra. Det kræver et meget stærkt organiseringsfokus både at erstatte
de 1000, øge det samlede medlemstal og øge
organisationsgraden på skolerne. Og det kræver, at alle dele af organisationen er opmærksomme på opgaven.
Den store udskiftning af medlemmer er et
udtryk for, at der skiftes meget ud på skolerne,
og at mange nyansatte lærere forlader det frie
skoleområde meget hurtigt. Men det understreger samtidig, at det er afgørende, at vi som
forening arbejder aktivt på at organisere.

Medlemstilfredsheden stiger

Et er antallet af medlemmer, noget andet er,
hvilket forhold medlemmerne har til foreningen. Og vores medlemmer er både tilfredse og
loyale.
Det viste den medlemstilfredshedsundersøgelse, som foreningen gennemførte i begyndelsen af 2019 i samarbejde med analysevirksomheden Ennova.
Tallene fra undersøgelsen er på alle måde
flotte. Helt overordnet viser de, at medlemmerne er mere tilfredse med foreningen, end
de var i 2017-undersøgelsen. Og de er mere loyale over for foreningen end i 2017. På begge
områder – tilfredshed og loyalitet – ligger vi
pænt over gennemsnittet af de medlemsorganisationer, som Ennova har undersøgt. Og på
begge områder har vi forbedret vores score i
både 2015 og 2017.
Bryder vi tallene ned og kigger på, hvad der
gemmer sig bag tilfredsheden og loyaliteten,
står det hurtigt klart, at foreningens konsulenter er helt suveræne i disciplinen rådgivning.
Frie Skolers Lærerforening tangerer den nuværende topscore blandt andre organisatio-

UDDRAG AF MEDLEMSUNDERSØGELSEN
På baggrund af dine samlede erfaringer
med Frie Skolers Lærerforening hvor
tilfreds er du så alt i alt?
Resultat i 2019: 76 point
Resultat i 2017: 68 point
*Ennova-gennemsnit: 68 point

Rådgivningen fra Frie Skolers Lærerforening er generelt fagligt kompetent
Resultat i 2019: 85 point
Resultat i 2017: 80 point
*Ennova-gennemsnit: 77

Rådgiverne fra Frie Skolers Lærerforening er generelt venlige og imødekommende
Resultat i 2019: 89 point
Resultat i 2017: 85 point
*Ennova-gennemsnit: 81

Frie Skolers Lærerforening arbejder aktivt med de udfordringer, medlemmerne
står over for i arbejdslivet

Frie Skolers Lærerforening har politisk
indflydelse på de områder, som har
betydning for de frie skoler
Resultat for 2019: 66 point
*Der er intet Ennova-gennemsnit
på spørgsmålet, og det indgik ikke i
2017-undersøgelsen.

Frie Skolers Lærerforening har politisk
indflydelse på de områder, som har
betydning for lærerne
Resultat for 2019: 63 point
*Der er intet Ennova-gennemsnit
på spørgsmålet, og det indgik ikke i
2017-undersøgelsen.

Frie Skolers Lærerforening bidrager med
viden og holdninger i den offentlige debat
Resultat for 2019: 67 point
*Der er intet Ennova-gennemsnit
på spørgsmålet, og det indgik ikke i
2017-undersøgelsen.

Resultat i 2019: 78 point
Resultat i 2017: 76 point
*Ennova har ikke et gennemsnit for dette
spørgsmål.

*Gennemsnit af alle tilfredshedsundersøgelser hos medlemsorganisationer foretaget af Ennova.
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ner, når medlemmerne vurderer konsulenternes kompetence og viden, og vi tager selv topscoren, når medlemmerne vurderer konsulenternes venlighed og imødekommenhed.
Alt i alt viser undersøgelsen altså, at Frie
Skolers Lærerforenings medlemsrådgivning
er den bedste, som Ennova har målt blandt
alle de organisationer, firmaet evaluerer.
Den høje score på medlemsrådgivningen er
et afgørende resultat, som bidrager godt til
både tilfredshed og loyalitet. Kompetent og
venlig rådgivning er nemlig noget, medlemmerne lægger vægt på.
Også på en række andre områder – for eksempel tilgængelighed, image samt værdier
og fællesskab scorer foreningen højt.
Men der er også hår i suppen.
Medlemmernes vurdering af udbyttet af
medlemskabet må gerne ligge højere. Vurderingen ligger over gennemsnittet for alle de
medlemsorganisationer, som Ennova undersøger, men tallet skiller sig ud i vores undersøgelse, fordi det er et af de laveste i vores
undersøgelse.
Medlemmerne mener altså ikke, at de får
helt nok for pengene, når de melder sig ind.
Og det er et risiko-signal. Når udbyttet er lavt,
er risikoen for, at medlemmerne melder sig
ud, større. Foreningen skal derfor sørge for, at
medlemskabet giver mere værdi for den enkelte og – især – sørge for at kommunikere og
synliggøre det udbytte, som medlemskabet giver.
Det andet hår i suppen hedder interessevaretagelsen. Medlemmerne mener, at foreningen kan eller bør være bedre til at varetage deres interesser. Interessevaretagelse dækker i
denne sammenhæng over overenskomstforhandling, over politikernes arbejde med at på-
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virke de politiske partier og sikre gode rammevilkår for medlemmerne (og de frie skoler).
Det dækker også over alt det arbejde, som tillidsrepræsentanterne laver på den enkelte
skole: indgår lokalaftaler om arbejdstiden,
laver lokale lønaftaler osv. Det er altså interessevaretagelse i meget bred forstand.
Medlemmerne er mere tilfredse med det arbejde, der laves lokalt, end med det, der udføres centralt. Og jo længere væk vi er fra vores egen sektor, jo dårligere bliver foreningen vurderet. Medlemmerne evaluerer os
bedre, når det handler om at påvirke vilkårene på det frie skoleområde, end når det
handler om at arbejde for gode arbejdsvilkår
for lærere generelt.
Området er afgørende, og hovedbestyrelsen har allerede besluttet, at der skal være
mere fokus på interessevaretagelsen. Dels
fordi vi ikke klarer os så godt, og så er der jo
noget at forbedre. Dels fordi medlemstilfredshedsundersøgelsen viser, at for medlemmerne er interessevaretagelsen vigtig.
Den har stor betydning for deres tilfredshed
og loyalitet. Og derfor er det et af de områder, som hovedbestyrelsen fokuserer på i den
kommende periode.
Medlemstilfredshedsundersøgelsen er et
spejl, som foreningens medlemmer sætter op
for hovedbestyrelsen og sekretariatet. Et
spejl, som viser, hvordan alt det, vi gør, ser
ud i medlemmernes øjne.
Men medlemstilfredshedsundersøgelsen
er også en analyse, som vi kan og skal bruge i
vores strategiske udviklingsarbejde. Undersøgelsen viser, hvad vi skal satse på for at øge
medlemstilfredsheden og -loyaliteten. Jo
mere tilfredse og loyale medlemmerne er, jo
mere robust er foreningen. Derfor planlæg-

ger hovedbestyrelsen indsatser, som adresserer de udfordringer, som medlemsundersøgelsen afslører, og som konsoliderer foreningen der, hvor den står stærkt.
En særlig udfordring i den forbindelse ligger i de lokale lønaftaler. Vi skal indgå gode
lønaftaler lokalt, så medlemmerne oplever,
at foreningen varetager deres interesser.
Men mange steder er det vanskeligt for tillidsrepræsentanterne at forhandle pengene
op af skolernes kasser. Tilsvarende kan det
være svært for tillidsrepræsentanterne at få
skolernes ledelser til at overholde overenskomsten på arbejdstidsområdet, når kollegerne hellere vil have fleksibilitet og mulighed for at hente børnene tidligt, end de vil
have ordnede og lovlige forhold. Det er derfor vores hovedudfordring at få en central
lønaftale, som fungerer, og få en arbejdstidsaftale. Indtil det lykkes, kæmper vi for at få
så meget som muligt ud af det lønsystem, vi
har, og for at få skolerne til at overholde Lov
409.

Tillidsrepræsentanterne får
ikke tilstrækkelig anerkendelse

Medlemstilfredshedsundersøgelsen undersøger også, hvad det betyder, når der er en tillidsrepræsentant på skolen. Og mærkværdigvis bidrager valget af en tillidsrepræsentant
ikke til højere medlemstilfredshed. De medlemmer, der har en tillidsrepræsentant, er
hverken mere eller mindre tilfredse end
dem, som ikke har det.
Det er både ærgerligt og underligt, men
det er vigtigt at bemærke, at resultatet ikke
nødvendigvis fortæller noget om, hvor glade
medlemmerne er for tillidsrepræsentanterne
eller om det store arbejde, de udfører.

SKRIFTLIG BERETNING
FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

Resultatet antyder også, at medlemmerne
ikke kobler tillidsrepræsentanternes arbejde
sammen med Frie Skolers Lærerforening. Og
det er en udfordring.
Tillidsrepræsentanterne er nemlig hjørnestenen i en forening som Frie Skolers Lærerforening, og hovedbestyrelsen havde rigtig
gerne set, at medlemmernes tilfredshed lå
højere på skoler med en tillidsrepræsentant.
Det skulle gerne være sådan, at medlemmerne oplever, at de får mere forening for pengene, når de har en tillidsrepræsentant. Sådan
er det bare ikke.
Det ændrer dog ikke noget på foreningens
prioriteringer. Vi satser stadig på at udvikle
og styrke vores tillidsrepræsentanter. Vi mener, at det er vejen til en stærk, demokratisk
og stor forening.
For at styrke tillidsrepræsentanterne har
hovedbestyrelsen haft fokus på tillidsrepræsentantuddannelsen. Siden repræsentantskabsmødet 2017 er tillidsrepræsentantuddannelsen blevet obligatorisk for nyvalgte
tillidsrepræsentanter. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne bliver uddannet, så de
kan indgå bedre aftaler på og med skolerne.
Ydermere er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne mestrer den svære kunst både at
være kollegernes repræsentant over for skolens ledelse og i foreningen og være foreningens repræsentant på skolerne. Tillidsrepræsentanterne er Frie Skolers Lærerforening på
egen skole.
Hovedbestyrelsen har samtidig vedtaget
at styrke efteruddannelsen af tillidsrepræsentanterne. Fra efteråret 2020 tilbyder vi et
nyt efteruddannelsesmodul, så også erfarne
tillidsrepræsentanter kan få et brushup.
Vi ved, at en lang række tillidsrepræsen-

		

tanter har svært ved at nå det, de skal, fordi
de ikke har en tilstrækkelig god aftale med
skolens ledelse om tid til tillidshvervet. Derfor sætter foreningen i det kommende efterår
fokus på tillidsrepræsentanternes arbejdsvilkår med en ny kampagne. I den forbindelse
sætter foreningen også fokus på, hvad en god
tillidsrepræsentant er, og hvilke forventninger medlemmerne og foreningen har til deres tillidsrepræsentanter.

To særlige tiltag:
FSL-skolen og internationale lærere

I foreningen har vi en helt særlig medlemsgruppe, nemlig lærerne på de internationale
skoler. Det er en bred palet af folk fra hele
verden, og som noget helt særligt, er deres
arbejds- og undervisningssprog engelsk.
Nogle af lærerne på de internationale skoler er i Danmark i 20 år, mens andre er her i
et til to år, men for de fleste gælder det, at de
ikke kender de danske overenskomster, det
danske a-kassesystem eller pensionsordningerne.
Derfor har vi de seneste år valgt at sætte
særligt fokus på netop denne medlemsgruppe.
Udover at arrangere møder og lave særlige nyhedsbreve på engelsk har vi som en del
af foreningens bestræbelse på at imødekomme de internationale læreres behov og forventninger i foråret 2019 ladet gruppen vælge et internationalt udvalg. Udvalget består
af lærere fra de internationale skoler og afdelinger, og det er tanken, at udvalget – sammen med hovedbestyrelsens kontaktperson
– vil komme med forslag til, hvad vi som forening kan gøre for denne særlige medlemsgruppe.

På FSl-Skolen har deltagerne arbejdet på at blive de
bedste repræsentanter for foreningen både ude på
skolerne og i sektoren.

På det seneste repræsentantskabsmøde søsatte hovedbestyrelsen det, som vi kalder
FSL-skolen. Målet med skolen er at udvikle
ambassadører, der kan være stærke stemmer
for foreningen og de frie skoler – lokalt og
centralt, på skolen, i foreningen og i den offentlige debat.
Der er ni medlemmer på FSL-skolen, og
deres forløb slutter formelt på repræsentantskabsmødet i november.
Det er endnu ikke besluttet, om FSL-skolen videreføres, og projektet er af gode grunde heller ikke blevet evalueret. Hovedbestyrelsen vil vurdere og beslutte, hvad der videre skal ske med FSL-skolen.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE
Det begyndte skidt, men endte OK

Overenskomstforhandlingerne i 2018 kom
dårligt fra start, fik et helt usædvanligt forløb, men endte med et resultat, som var langt
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FORHANDLINGSPARTERNE I OK18
Centralorganisationernes
Fællessudvalg (CFU)
CFU forhandler de generelle krav for
lønmodtagerne på statens område.
CFU består af tre medlemmer. AC
(Akademikernes Centralorganisation)
og de Offentligt Ansattes Organisationer, som hver for sig har en lang række
medlemsorganisationer. Det tredje
medlem af CFU er SKAF, som står for
Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab. SKAF udgøres af
Lærernes Centralorganisation (LC) og
CO10, der er et forhandlingsfællesskab
for blandt andet Dansk Sygeplejeråd,
Danmarks Socialrådgiverforening m.fl.
Lærernes Centralorganisation er Frie
Skolers Lærerforenings forhandlingsfællesskab. De andre medlemmer er
Uddannelsesforbundet og Danmarks
Lærerforening, som forhandler for den
del af deres medlemmer, der arbejder
under en statslig overenskomst.
Moderniseringsstyrelsen
Det er Moderniseringsstyrelsen, der repræsenterer arbejdsgiverne, herunder
skoleorganisationerne, på det statslige
område, og dermed er CFU’s modpart
i forhandlingerne. Moderniseringsstyrelsen hørte ind under Finansministeriet, og det var Innovationsminister
Sophie Løhde (V), der ledte styrelsen.

Fagbevægelserne stod skulder ved skulder under
sloganet ”En løsning for alle” på Sankt Annæ Plads i
København. Foto: Philip Davali.

bedre, end de fleste havde turdet håbe på.
Allerede kort efter repræsentantskabsmødet i 2017 kom de første tegn på, at det kunne
blive nogle meget svære og konfliktfyldte forhandlinger. Kort før jul sendte Centralorganisationernes Fællesudvalg et brev til Moderniseringsstyrelsen og innovationsminister Sophie Løhde (V), hvor det meddelte, at det afbrød samarbejdet med arbejdsgiversiden.
Fællesudvalget havde ikke tillid til Sophie
Løhde og hendes styrelse. Udvalget mente, at
styrelsen havde en meget aggressiv arbejdsgiveradfærd. Den kom blandt andet til udtryk i et brev, hvor arbejdsgiverne meddelte,
at de ikke mente, at spisepausen var en overenskomstsikret ret. Styrelsen gav udtryk for,
at hvis institutioner ønskede at afskaffe den
betalte spisepause på statens område, ville
de kunne gøre det.
Og dermed var tonen slået an for de kommende måneders forhandlinger.

Foreningens ønsker til overenskomsten
Frie Skolers Lærerforening havde længe forberedt overenskomstforhandlinger og i god
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tid udvalgt foreningens specielle krav. På
foreningens ønskeliste, som var aftalt i hovedbestyrelsen og på et seminar for kredsene,
stod blandt andet lærerløn til børnehaveklasselederne og et femte løntrin.
I den efterfølgende proces, hvor fagforeningerne skulle forkorte deres liste, blev dette foreningens krav:
1) Generelle krav: generelle lønstigninger, genopretning af reguleringsordningen, puljer til
organisationsforhandlingerne, sikring af de
lønkroner, som afsættes til lokale forhandlinger, plus bedre seniorordninger;
2) Specielle krav: en arbejdstidsaftale, som
tilgodeser lærerarbejde, en revision af det
eksisterende lønsystem, herunder lærerløn til
børnehaveklasselederne, og forbedrede forhold ved uansøgt afsked;
3) Andre krav: præcisering og forbedring af
ansættelsesforholdene for lærere på fleksjob,
en årlig sygefraværsstatistik, ret til selvbetalt
frihed for lærere ved kritisk sygdom/dødsfald
i nær familie uden for Danmark.

Fagbevægelsen enes om tre store krav
Da overenskomstens deadline rykkede nærmere, og fagbevægelsen varslede strejke, svarede Finansministeriet og Kommunernes
Landsforening med et lockout-varsel af stort
set alle offentligt ansatte. Samtidig enedes
fagbevægelsen om tre krav til de centrale forhandlinger:
1) De offentligt ansatte ønskede lønstigninger,
som matchede udviklingen på det private
område.
2) Den betalte spisepause skulle sikres som en
overenskomstmæssig ret.
3) Der skulle laves en aftale om lærernes
arbejdstid.
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Statens forhandlere havde spillet ud med
lønstigninger, som lå betydeligt under det,
som de privatansatte fik ved deres forhandlinger. De påstod, at de offentligt ansatte fra
2008 og frem havde fået lønstigninger, som
langt oversteg de privatansattes. Det betød, at
gabet mellem de privatansatte og de offentligt
ansattes løn var blevet mindre end normalt, og
derfor måtte de offentligt ansatte slå sig til
tåls med en lavere stigningstakst.
Statens forhandlere henviste til et papir,
som blev underskrevet i forbindelse med
2015-overenskomsten. Her var parterne enige
om, at forholdet mellem offentligt og privatansattes løn skulle undersøges og adresseres
ved overenskomstforhandlingerne i 2018.
Fagforeningerne og især Centralorganisationernes Fællesudvalg fremlagde en række beregninger, som viste, at statens analyser og
påstande ikke holdt. De offentligt ansattes løn
steg i en ganske kort periode mere end de privatansattes, men set over hele perioden fulgtes lønningerne pænt.

Musketereden ændrede
forhandlingsforløbet

Forklaringen på overenskomstforhandlingernes usædvanlige forløb, men også på det overraskende gode resultat, må søges i den musketered, som en række fagforeninger fra LO over
Akademikerne til FTF-organisationerne og
Lærernes Centralorganisation indgik. Fagforeningerne gav hinanden håndslag på, at de
ikke ville indgå aftaler, før der var aftaler på
alle tre områder.
Musketereden blev især set som en håndsrækning til lærernes krav om en arbejdstidsaftale. Alt pegede på, at det ville blive en af de
helt store knaster i forhandlingerne, og det lag-

		

de dermed et voldsomt pres på arbejdsgiverne,
at de andre faggrupper stod bag lærernes krav.
Det skæbnefællesskab, som blev skabt af
musketereden, betød også en revitalisering og
en hidtil uset mobilisering af fagbevægelsen.
Mange fagforeninger oplevede – som Frie Skolers Lærerforening – en markant medlemsfremgang, der blev holdt store og fælles mobiliserings- og koordinationsmøder, og da forhandlingerne fortsatte i forligsinstitutionen,
stod medlemmer af en lang række fagforeninger skulder ved skulder på Sankt Annæ Plads,
hvor de sang, festede og råbte for at bakke forhandlerne op.

Frie Skolers Lærerforening
bakkede op om de fælles krav

Musketereden og hele forhandlingsforløbet
betød, at Frie Skolers Lærerforening lagde sig
på linje med de andre og gik efter de samme
tre krav: lønstigninger, betalt spisepause og
en arbejdstidsaftale for lærerne. Al kommunikation blev justeret ind til de centrale krav.
Forhandlingerne i forligsinstitutionen gav
frustrationer i hovedbestyrelsen. Foreningen
havde ingen repræsentanter blandt de centra-

le forhandlere, og derfor var det i de første
uger meget sparsomt, hvad vi fik at vide. Senere i forløbet fik foreningen placeret sin forhandlingschef i den embedsmandsgruppe,
som var med til at støbe kuglerne i Forligsinstitutionen, ligesom foreningens formandskab
holdt tæt kontakt til Lærernes Centralorganisation gennem hele forløbet.
Det er en vigtig erfaring til de næste overenskomstforhandlinger: Selv om det er ressourcekrævende, skal foreningen sørge for at
være tæt på forhandlingerne.

Foreningen var velforberedt

Praktisk var foreningen godt forberedt. Vi
havde lært af konflikten i 2013, og vi fik truffet aftaler om konfliktstøtte og kommunikeret
det til medlemmerne.
Hovedbestyrelsen besluttede, at hvis foreningen fik en bred lockout, ville medlemmerne få et konfliktlån, men hvis foreningen valgte at sende en gruppe medlemmer i strejke,
ville den medlemsgruppe få konfliktstøtte.
Både den politiske og den praktiske kommunikation om forhandlingerne, støttemulighederne, de forskellige konfliktscenarier og
alle de andre forhold forløb efter bogen.

Aftalerne kom én for én

10.000 tillidsrepræsentanter mødte op til demonstration i Fredericia. Foto: Marie Tuxen Hedegaard.

Kort før den 1. maj brød FOA’s daværende formand, Dennis Kristensen, musketereden, og
der blev snart efter indgået et forlig på det
kommunale område. Kort efter kom der en aftale på statens område, og det blev en rigtig
god aftale, mente hovedbestyrelsen: Der blev
aftalt generelle lønstigninger på 6,6 procent,
mens der er 1,5 procent til lokal forhandling.
Privatlønsværnet blev afskaffet, og reguleringsordningen blev videreført og genoprettet
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til samme niveau, som den havde i 2015. Begge dele betyder, at store lønstigninger til de
privatansatte smitter af på de offentligt ansatte, så lønforskellene ikke vokser uhæmmet.
Spisepausen blev ekspliciteret som en overenskomstsikret ret ”… hvor en sådan ret består i
dag”, og hvis medarbejderne er til rådighed i
spisepausen. Og så blev det aftalt, at parterne
på det statslige område ”… vil optage forhandlinger om arbejdstid ved OK21, såfremt KL og
LC (Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, red.) indgår en arbejdstidsaftale på baggrund af den kommunale periodeforhandling”.

Hovedbestyrelsen nikkede
og var godt tilfreds

Hovedbestyrelsen var godt tilfreds med resultatet og opfordrede medlemmerne til at stemme ja.
Lønaftalerne var supergode. De sikrede, at
reallønsudviklingen holdt trit med det private
arbejdsmarked, og afskaffede Bjarne Corydons privatlønsværn, der skulle udvide lønforskellen mellem privatansatte og offentligt ansatte.
Spisepausen stod ikke på foreningens kravsliste, og kravet har ikke den store praktiske
betydning på flertallet af de frie skoler, da lærerne her allerede får betalt deres spisepause,
og intet tyder på, at skolerne vil udfordre den
ordning. Men hovedbestyrelsen vurderer, at
det er godt at få det udtrykkeligt nævnt i aftalen, så skoleledelserne ikke efterfølgende vil
kunne drage den betalte spisepause i tvivl.

Og så var der arbejdstiden

I statens resultatpapir blev det under arbejdstiden tilføjet, at lederen og tillidsrepræsen-
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tanten forud for hvert skoleår drøfter, ”…
hvordan planlægning af skoleåret/arbejdsåret foregår på skolen/institutionen, herunder hvordan skolen/institutionen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten”. Det
er godt og helt nødvendigt. Dels fordi tillidsrepræsentanten udtrykkeligt nævnes og får
en klar opgave ved planlægningen af arbejdstiden, dels fordi det understreges, at
planlægningen af og dialogen om arbejdstiden er vigtig. Det er en ikke ubetydelige ændring.
Men det store krav – en arbejdstidsaftale
til lærerne – blev ikke landet. Og lærernes arbejdstid reguleres stadig af Lov 409. Men på
det kommunale område blev der nedsat en
kommission, som ”… skal endevende problemstillingen”. Kommissionens formand
skal på baggrund af afdækningen ”… fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger
med det formål at skabe størst mulig kvalitet
i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital”. Aftalen, som også indeholder flere formuleringer om folkeskolens betydning og om
en ny start for folkeskolen, blev af nogle set
som en syltekrukke, men hovedbestyrelsen
vurderer, at netop kommissionen kan blive
afgørende. Dens rapport kan åbne op for forhandlinger, som kan føre frem til en forhandlet arbejdstidsaftale, som begge parter
på det kommunale område vil kunne se sig
selv i.
Kommissionsarbejdet har ikke umiddelbart betydning for statens område og dermed de frie skoler. Men det kan vise sig at få
betydning for hele lærerområdet. Parterne
på statens område aftalte ved overenskomstforhandlingerne, at de op til OK21 vil indle-

de forhandlinger om en arbejdstidsaftale på
baggrund af de ændringer, som man eventuelt kan blive enige om på det kommunale
område.

Medlemmerne stemte
et sikkert ja hjem

Overenskomstens resultatpapir blev sendt til
urafstemning blandt medlemmerne med en
klar anbefaling fra hovedbestyrelsen, og afstemningen resulterede da også i et rungende ja. 83 procent af stemmerne lå i ja-bunken. 11 procent stemte nej, og seks procent
stemte blankt. Stemmeprocenten nåede op
på 62 procent – hvilket er væsentligt højere
end i 2015 og vidner om den interesse, der
var for hele forløbet.

Organisationsforhandlingerne
frustrerede

Ud over den centrale aftale indeholder overenskomsten også organisationsforhandlinger
på de forskellige områder. Og netop organisationsforhandlingerne var vigtige for Frie
Skolers Lærerforening i år. Det var her, vi
kunne drøfte vores lønsystem og de forhold,
som har direkte betydning for os og vores
skoler – for eksempel også børnehaveklasseledernes lønforhold.
Hovedbestyrelsen var voldsomt frustreret
over organisationsforhandlingerne. Moderniseringsstyrelsen afsatte kun få timer til
forhandlingerne, og forhandlingen kom først
meget sent i gang.
Det er virkelig utilfredsstillende, at Moderniseringsstyrelsen ikke har ressourcerne
eller viljen til at forhandle med organisationerne.
Men da parterne endelig mødtes, blev det
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aftalt, at der skulle laves en møderække om
ny løn på det frie skoleområde.
Forhandlingerne er i gang, og stemningen
mellem forhandlingsparterne er god. Men
der er i skrivende stund – det vil sige august
2019 – ingen resultater, og det er derfor heller ikke muligt at sige, om der kommer noget
ud af alle anstrengelserne.

Spisepausen spøger
stadig og kan ændre alt

Faktisk er der også et andet udestående i
årets forhandlinger: spisepausen. Moderniseringsstyrelsen har udfordret den fortolkning,
Centralorganisationernes Fællesudvalg har
af aftalen. Spørgsmålet er, hvad det præcis
betyder, når der i aftalen står, at den betalte
spisepause ekspliciteres som en ret der, ”…
hvor en sådan ret består i dag”. Centralorganisationernes forhandlere mener, at formuleringen omfatter overenskomstområdet. Moderniseringsstyrelsen mener derimod, at hvis
man for eksempel på en enkelt erhvervsskole
har organiseret sig, så lærerne ikke har betalt
spisepause, så har lærerne på den skole ikke
krav på det efter den nye aftale.
Spørgsmålet skal afgøres af en voldgiftsret, og udfaldet af den afgørelse får stor betydning, både for fagforeningernes relation
til arbejdsgiverne og for, hvordan en række
fagforeninger vurderer det endelige overenskomstresultat.
Hvis Moderniseringsstyrelsen vinder sagen, kan det underminere det kollektive aftalesystem, da vi så kommer i en situation,
hvor ikke alle skoler følger de samme regler.
Samtidig vil spisepausen kunne blive et spareobjekt, som skævvrider skolernes betingelser.

		

Vi bad lærere på frie skoler lave den grimasse, der
passer til, at deres løn er markant under kollegernes
i folkeskolen. Foto: Martin Dam Kristensen.

FORENINGENS FAGPOLITISKE
KAMPAGNER
Fair lærerløn-kampagnen virker –
men løntallene giver problemer

Siden 2015 har foreningen kørt sin Fair Lærerløn-kampagne. Målet har været at få lærerne på de frie skoler op på en løn, som matcher folkeskolelærernes.
Også i den forløbne repræsentantskabsperiode kørte Fair Lærerløn-kampagnen, men i
en ændret form og lidt mindre højtråbende
end tidligere. Hvor vi i 2015-17 kørte en meget offensiv kampagne med bus- og bannerreklamer, der også skulle påvirke forældrene
og skolernes bestyrelser, har kampagnen siden 2017 været mere intern. Det har handlet
om at støtte tillidsrepræsentanternes arbejde
med at forhandle gode lønaftaler, om at informere om lønudviklingen og om at forhandle løn på de skoler, som ikke har en tillidsrepræsentant.
Og indsatsen virker. I hvert tilfælde på
grundskoleområdet. Grundskolelærernes månedsløn ligger nu gennemsnitligt 1000 kr. un-

der folkeskolelærernes. Dermed har vi halveret løngabet på grundskoleområdet siden
2015.
På efterskoleområdet ser det ikke lige så
lyst ud. Den seneste valide analyse af løntallene viste, at efterskolelærerne lå langt,
langt efter folkeskolelærernes månedsløn –
over 2500 kr. Men hvor efterskolerne ligger
netop nu, er umuligt at sige.
Foreningens konsulenter har nemlig fundet store og systematiske fejl i de nye løntal,
som efterskolerne indberetter til forhandlingsdatabasen. Fejlene er så alvorlige, at vi
ikke kan stole på Moderniseringsstyrelsens
materiale.
Foreningen laver derfor ikke analyser af
efterskolelønningerne i øjeblikket. Vi vil ikke
bruge tal, vi ikke kan stole på. Og derfor har
vi heller ikke et præcist eller sikkert billede
af, hvordan lønnen udvikler sig på efterskolerne i øjeblikket.
Det er stærkt utilfredsstillende, at Moderniseringsstyrelsen ikke er i stand til at tilvejebringe et troværdigt lønoverblik. Hvis et
lønsystem med ny løn skal fungere, skal parterne kunne følge og overvåge lønudviklingen, og det kan vi ikke. Trods gentagne henvendelser til Moderniseringsstyrelsen er problemet stadig uløst.

Nye veje – samme mål

Statistikproblemerne på efterskoleområdet
og de igangværende organisationsforhandlinger betyder, at foreningen har lettet trykket på speederen lidt, når det handler om
fair lærerløn. Vi afventer, hvad de nye efterskoletal fortæller, og hvilket lønsystem vi
står med, når organisationsforhandlingerne
er afsluttede.
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Men foreningen har stadig fokus på lønnen, og foreningen har ikke ændret det mål,
den arbejder efter. Målet hedder stadig fair
lærerløn til de frie skoler. Og fair lærerløn
forstås stadig som en løn, der er på niveau
med folkeskolens.
Foreningen arbejder også aktivt for at nå
målet. Konsulenterne bruger stadig mange
kræfter på at understøtte tillidsrepræsentanternes bestræbelser på at øge det lokale lønniveau, og hovedbestyrelsen har arrangeret
en række medlemsrettede møder og initiativer, som på hver sin måde fastholder fokus
på, at lønnen skal forhandles, og den skal op.
Således har vi både i 2018 og i 2019 gennemført lønmøder i kredsene. På lønmøderne
underviser vi medlemmerne i, hvordan lønsystemet hænger sammen, og i at forstå og læse
en lønseddel. Og så tjekker vi medlemmernes
lønsedler i forhold til de lokale lønaftaler.
På møderne finder vi fejl i omkring en
fjerdedel af de kontrollerede lønsedler. Og
møderne resulterer ofte i, at medlemmerne
går tilbage på skolen og forhandler nye og
bedre lønaftaler på plads.

Arbejdstidsreglerne skal virke
og respekteres

Foreningen har siden repræsentantskabsmødet fokuseret ekstra meget på arbejdstiden
eller mere specifikt: på at få skolerne til at
overholde de regler, der gælder på arbejdstidsområdet. Med informationskampagner,
arbejdstidsmøder og målrettet understøttelse af tillidsrepræsentanterne.
Foreningen gennemførte i efteråret 2018
en informationskampagne, hvor vi oplyste om
de tre modeller, skolerne kan vælge imellem,
når de planlægger arbejdstiden. Og en afgø-
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rende pointe er her, at hvis skolens leder plan-

DE TRE ARBEJDSTIDSMODELLER
1: Fuldt planlagt
Lederen plan- og skemalægger alle
dine 1680 arbejdstimer. Du skal
derfor ”… i så god tid som muligt…”
modtage en plan for den kommende
periodes arbejdsdage. Planen skal
vise, hvornår dit arbejde begynder,
og hvornår det slutter på alle dine
arbejdsdage.
2: Din egen tids smed
Dine leder planlægger en del af din
arbejdstid, og du får et skema for
denne del (for eksempel undervisning,
tilsyn, lærermøder eller lignende). Men
ledelsen overlader det til dig at løse
og planlægge resterende opgaver i din
opgaveoversigt inden for den arbejdstid, du har til rådighed.
3: Vi har en aftale
Arbejdstiden kan se ud på mange forskellige måder, hvis I har lokale aftaler.
Skolens leder og lærernes tillidsrepræsentant skal begge underskrive
den lokale aftale om tilrettelæggelse
af arbejdstiden – ellers er det ikke en
lokalaftale. Der er ikke nok, at parterne
er enige om, hvordan arbejdstiden
planlægges på skolen – de skal
underskrive en aftale om det, de er
enige om.

Illustration: Malene Rauhe.

lægger din arbejdstid, skal skolen også sikre,
at din arbejdstid bliver opgjort dag for dag.
Foreningens undersøgelser viser, at mange skoler bryder de få regler, der er i Lov 409.
En tredjedel af medlemmerne får ikke opgjort deres arbejdstid, og en stor del af dem,
som får en arbejdstidsopgørelse, mener ikke,
at den er retvisende. Og ifølge reglerne skal
der være en dialog mellem skolens leder og
den ansatte forud for den opgaveoversigt,
som lærerne får inden skoleårets start. Men
mange medlemmer fortæller, at de ikke har
været i dialog med deres leder.
Foreningen har et ambitiøst mål, om at
alle frie skoler inden overenskomstforhandlingerne i 2021 skal have indrettet arbejdstiden, så den følger reglerne. Og alle lærere
skal ved sommerferien per automatik have
udleveret en opgørelse over deres præsterede arbejdstid, så de ved selvsyn kan konstatere, om de er berettiget til overtidsbetaling.
Sådan er reglerne, og de skal følges af alle
skoler på det frie skoleområde.

Arbejdsmiljø- og hviletidsregler
halter på efterskolerne

I foråret 2019 satte foreningen fokus på ef-
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terskolernes hviletidsbestemmelser. Efterskolelærerne arbejder efter nogle andre regler end grundskolelærerne. Grundskolelærernes arbejdstid ligger i al væsentlighed
mellem 8 og 17 på hverdage, men efterskolelærernes arbejde kan ligge døgnet rundt, i
weekenden, ferier og på helligdage.
Derfor er der nogle relativt komplicerede
regler, som værner om efterskolelærerne og
forhindrer skolerne i at drive rovdrift på arbejdskraften. Reglerne ligger forskellige steder: i Lov 409, i arbejdsmiljøloven og i et tillæg til tjenestemændenes arbejdstidsaftale.
På mange efterskoler lever planlægningen
ikke op til de forskellige hviletidsbestemmelser. Det ved vi fra vores medlemsundersøgelser. Det er baggrunden for den informationskampagne, vi gennemførte i foråret 2019 og
fortsatte efter sommerferien. Kampagnen
består dels af en række plakater, der er udsendt til efterskolerne, dels af en dedikeret
del af hjemmesiden, som informerer om hviletidsbestemmelser osv., og endelig forsøger
vi i den almindelige kommunikation at gøre
opmærksom på reglerne. Målet med kampagnen er at åbne medlemmernes og tillidsrepræsentanternes øjne for reglerne, så de
kan sætte hælene i, når skolerne planlægger i
strid med værnsbestemmelserne. Reglerne
er lavet for at beskytte lærerne. Derfor skal
vi også sørge for, at de bliver overholdt.

De regler, der er, skal overholdes

De nugældende arbejdstidsregler er ikke og
har aldrig været foreningens kop te. De blev
tvunget ned over hovedet på os, og vi synes
ikke, at de passer til lærerarbejdet.
Men det er nu engang de regler, vi har, og
det mindste, vi kan gøre, er så at sikre, at de

		

bliver overholdt. Hvis vi ikke engang bruger
de håndtag, vi har, til at sikre arbejdsmiljøet
og passe på vores arbejdskraft, lader vi lærerne og medlemmerne i stikken.
Reglerne om hviletid og om planlægning
af arbejdstiden er ikke ligegyldige bureaukratiske bestemmelser, som vil gøre livet besværligt for skolerne. Nej, de er blevet til efter pres fra lønmodtagerne og med et eneste
formål: at passe på de ansatte. For at forhindre, at de bliver nedslidte, stressede eller udbrændte. Og for at forhindre, at arbejdet kun
bliver for de ekstra robuste og slidstærke.
Derfor fokuserer vi på arbejdstid, hviletid
og ordentlige arbejdsvilkår. Også på efterskolerne.

FRIE SKOLERS LÆRERFORENING FIK
EN NY HOVEDORGANISATION
Vejen til en ny organisation var ikke ideel
1. januar 2019 slog de to store hovedorganisationer, FTF og LO, sig sammen og dannede
Fagbevægelsens Hovedorganisation eller FH
eller FHO.
Sammenlægningen blev konfirmeret på
en kongres den 13. april 2018, og repræsentanterne fra Frie Skolers Lærerforening
stemte unisont ja til det nye og større fællesskab.
Men Frie Skolers Lærerforening, der hidtil havde været en del af FTF, havde gerne
set, at sammenlægningen var blevet til efter
en mere radikal og innovativ proces. Hovedbestyrelsen syntes, at man, da man nu havde
chancen, skulle have spurgt sig selv: Hvis vi
skal starte helt forfra og opbygge den opti-

male hovedorganisation, hvordan vil den så
se ud?
Det gjorde man ikke. Der var ganske enkelt for mange politiske interesser. Det lykkedes heller ikke at samle hele fagbevægelsen og lokke akademikerne med – desværre.
Resultatet blev, at den nye hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation, i
store træk er LO-inspireret, men spædet op
med FTF-ansigter på centrale poster.

FH minder meget om LO

Foreningens repræsentanter stemte ja til sammenlægningen, fordi de mener, at det er vigtigt at stå sammen. Alt andet lige bliver Fagbevægelsens Hovedorganisation en stærkere
og mere indflydelsesrig organisation, end LO
og FTF var det hver for sig.
For en mellemstor organisation som Frie
Skolers Lærerforening er der heller ikke andre steder at gå hen, hvis vi fortsat vil være
med til at sætte vores præg på nogle af de
store samfundsmæssige spørgsmål. Mange af
de dagsordner kan vi ikke løfte selv i organi-

Tidligere LO-formand Lizette Risgaard (th.) blev formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, og
Bente Sorgenfrey (tv.), tidligere formand for FTF, blev
næstformand. Foto: Scanpix.
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FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATIONS
MEDLEMSORGANISATIONER ER
Fagligt Fælles Forbund (3F)
HK/Danmark
FOA - Fag og Arbejde
Dansk Metal
Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Dansk EL-Forbund
Teknisk Landsforbund (TL)
Fødevareforbundet NNF
Serviceforbundet
Malerforbundet i Danmark
Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark
Dansk Jernbaneforbund (DJF)
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Fængselsforbundet i Danmark
Dansk Artist Forbund (DAF)
Spillerforeningen (SPF)
Håndbold Spiller Foreningen
Tidligere FTF-medlemsorganisationer, der er
medlemmer af FH
Atorfillit Kattuffiat
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
BUPL
Cabin Union Denmark
Centralforeningen for Stampersonel
DSL
Danmarks Kordegneforening
Danmarks Lærerforening
Danmarks Underholdningsorkester
Dansk Formands Forening
Dansk Kirkemusiker Forening
Dansk Korforbund
Dansk Musiker Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Told og Skatteforbund
Danske Bandagister – Lønfraktionen
Danske Bionalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Danske Tandplejere
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Danske Skov- og Landskabsingeniørers
Statskreds
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
Ergoterapeutforeningen
FAF
FKF Frederiksberg Kommunalforening
Farmakonomforeningen
Foreningen Danmarks Radios Symfoniorkester
Foreningen af Folketingets Betjente
Foreningen af Danske Inseminører
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Foreningen af Musikere i Forsvaret
Foreningen af Tekniske og Administrative
Tjenestemænd – TAT
Forsikringsforbundet
Frie Skolers Lærerforening
Gentofte Kommunalforening
HI – organisation for ledende medarbejdere i
idræts, kultur- og fritidssektoren
Hoffunktionærforeningen
jid – Jordbrugsteknologer i Danmark
Jordemoderforeningen
Kirkekultur.nu
Korgruppen v/Dansk Korforbund
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kost- & Ernæringsforbundet
Kriminalforsorgsforeningen
Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd
Medieforbundet i DR
Musikergruppen i CO10
Organistforeningen
Personaleforeningen for KL, med tilsluttede
institutioner
Politiforbundet i Danmark
PROSA
Radiograf Rådet
Radiotelegrafistforeningen af 1917
SAFU, Sammenslutningen af Funktionærer
Trafikforbundet
Turistførerforeningen
Uddannelsesforbundet
Viften – Ansatte i Folketinget under CO10

sationen. Den pointe blev kraftigt understreget under overenskomstforhandlingerne,
hvor musketereden også gik på tværs af de
traditionelle FTF og LO-grænser. Men lige så
sikkert er det, at Frie Skolers Lærerforening
også har det svært med nogle dele af den nye
konstruktion.
For det første er det underligt at sidde ved
det samme bord som 3F’s formand, som ikke
forsømmer en lejlighed til at kritisere og
modarbejde de frie skoler.
For det andet har vi meget svært ved at se
os i den lokale struktur, som indenfor det
næste års tid skal rulles ud over FH. Vi har
hverken de menneskelige eller økonomiske
ressourcer til at deltage i det lokale arbejde,
ligesom vores organisation med otte kredse
vil blive stærkt udfordret af en lokal FH-struktur, som ikke følger vores grænsedragning.
For det tredje er kulturen i Fagbevægelsens Hovedorganisation helt anderledes end
det, vi er vant til i FTF, og det er ikke blevet
lettere at være en stemme i en hovedorganisation med 1,4 mio. medlemmer, end det var
at være det i en organisation med 400.000.
Og for det fjerde mener vi, at arbejdsdelingen mellem hovedorganisationen og de
enkelte fagforeninger er uklar. Frie Skolers
Lærerforening mener, at Fagbevægelsens
Hovedorganisation skal gøre det, som den
enkelte fagforening ikke magter, og som går
på tværs af alle fagforeningerne. Det kan
være analysearbejde, lobbyarbejde og så videre. I den forstand er hovedorganisationens
pay off korrekt: Hovedorganisationen er talerør for fagforeninger med 1,4 millioner
medlemmer. 		
Men det er og bør være den enkelte fagforening, som har kontakten til og kommuni-
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kerer med medlemmerne. Fagbevægelsens
Hovedorganisation skal ikke køre kampagner med deres logo og deres budskaber rettet
mod Frie Skolers Lærerforenings medlemmer. Det vil ikke gøre noget godt for organiseringen eller for medlemmerne.
Fagbevægelsens Hovedorganisation skal
være organisationernes forening – ikke det
enkelte medlems forening. For hovedorganisationen handler om at spille de enkelte fagforeninger stærke. Det vil styrke fællesskabet. Det bliver ikke stærkt af, at hovedorganisationen går i direkte dialog med medlemmerne.
Når vi er med, så skyldes det, at vi tror på
det fundamentalt rigtige i at have færre hovedorganisationer, også selvom det betyder
bredere kompromiser. Og så mener vi helt
basalt, at det rigtige er at prøve at ændre tingene indefra i stedet for at stå udenfor og
være fornærmet. Det vil vi arbejde målrettet
på.

TO ÅR MED POLITISK
INTERESSEVARETAGELSE
Mange strenge at spille på

Siden det seneste repræsentantskabsmøde
har hovedbestyrelsen varetaget medlemmernes fagpolitiske interesser på en række
forskellige måder og på en række forskellige områder.
Hovedbestyrelsen har skrevet læserbreve i mange forskellige medier, den har kommunikeret på foreningens egne medier og
platforme, den har haft direkte mailkontakt til

		

Foreningen har bl.a. bedt Folketingets Ombudsmand
om at se på, om tilsynene på de muslimske friskoler
foregår efter bogen. Foto: Martin Dam Kristensen.

en række beslutningstagere og interessenter,
og den har holdt møder med politikere, ministre, embedsmænd og repræsentanter fra andre interesseorganisationer.

De muslimske skoler har
også krav på retfærdighed

De muslimske skoler har fyldt meget i foreningens politiske arbejde de seneste to år. Skolerne har været genstand for en voldsom politisk
opmærksomhed fra de dele af det politiske
spektrum, som står bag det, som nu kaldes
den brede og stramme udlændingepolitik.
Hovedbestyrelsen har på området haft to
sammenhængende budskaber: De muslimske
skoler skal – som alle andre frie skoler –
overholde loven og reglerne på området, og
hvis de ikke gør det, skal det have konsekvenser. Men omvendt må de muslimske skoler ikke udsættes for diskriminerende sagsbehandling eller en uretfærdig, politisk motiveret heksejagt. Og muslimske skoler, der
lever op til lovens krav, har lige så meget eksistensberettigelse som kristne, katolske eller andre religiøse frie skoler.

Foreningen bakker op om det styrkede tilsyn med de frie skoler. Et stærkt og kvalitativt tilsyn kan sikre opbakningen bag sektoren og de frie skoler og sørge for, at skattekroner ikke bruges uhensigtsmæssigt.
Men hovedbestyrelsen har været usikker
på, om tilsynet med de muslimske skoler faktisk er uvildigt, eller om skolernes retssikkerhed er truet. Hovedbestyrelsen har undret sig
over, at tilsynet pludselig indleder gennemgribende tilsyn på muslimske skoler. Den er usikker på, om tilsynet er mere grundigt og omsiggribende på de muslimske skoler end på alle
andre skoler. Og hovedbestyrelsen er usikker
på, om fejl og problemer sanktioneres hårdere
på de muslimske skoler end på andre.
For foreningen handler den kamp, vi har
kæmpet, ikke om at forsvare specifikke skoler
eller deres praksis. Den handler om retfærdighed og retssikkerhed. Og den handler om
de frie skolers mulighed for at være frie. For
eksempel kritiserede tilsynet en skole for, at
lærerne ikke var uddannede. Den kritik tager
foreningen skarpt afstand fra. De frie skoler
er i deres gode ret til at ansætte lærere, som
ikke har en formel læreruddannelse, og tilsynet skal ikke med sin kritik ændre på eller
problematisere denne frihedsrettighed.
Det er vigtigt også at være opmærksom
på, at tilsynets kritik og observationer er
normative. Tilsynet skaber en forståelse af,
hvad god undervisning er og skal være, gennem det, den konstaterer og kritiserer. Og
her er det væsentligt, at det ikke er folkeskolens – eller konkurrencestatens – normer og
værdier, som presses ned over de frie skoler.
De frie skoler skal have ret til at være frie. Så
længe, altså, at de lever op til loven og reglerne.
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Sådan lyder Frie Skolers Lærerforenings
dobbeltbundne budskab på dette område.

De frie skoler skal være et alternativ

Mens Frie Skolers Lærerforening har haft flere alliancepartnere i kampen for en fair behandling af de muslimske skoler, har foreningen stået mere alene i andre kampe for
de frie skolers frihed og særegenhed.
Det gælder for eksempel foreningens modstand mod det lovforslag, som gav frie skoler
lov til at oprette afdelinger og administrative
fællesskaber uden for skolens egen matrikel.
Skoleforeningerne hilste forslaget velkomment, men Frie Skolers Lærerforening
advarede mod det. Muligheden for at knopskyde og oprette afdelinger uden for matriklen gør det alt for let for kommunerne at lukke landsbyskoler og overlade driften til de
frie skoler. Det er ikke de frie skolers opgave.
Og det kan ikke være rimeligt, at man er
tvunget til at vælge en fri skole, hvis man
flytter på landet. Det udhuler begrebet og
idéen om de frie skoler.
Frie skoler skal være et pædagogisk og
værdibaseret alternativ for de familier, som
ønsker noget andet end det, folkeskolen kan
tilbyde. De frie skoler skal ikke sikre skolegang i landsbyerne og i kommunernes skoletilbud, ligesom de frie skoler ikke skal knopskyde og tage nye markedsdele.
Frie Skolers Lærerforening forsøger i sin
politiske kommunikation på dette felt at værne om idéen med de frie skoler – ikke om de
frie skoler som forretningsmodel.
Hvis forældrene ønsker noget andet end
det, folkeskolen kan tilbyde, må de oprette
en fri skole. Det skal de have lov til og mulighed for. Men det skal ikke være for let, for
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besværet sikrer, at de, som opretter en fri
skole, virkelig ønsker en alternativ skole. Det
er hele tænkningen bag de frie skoler.
Foreningen vil ikke forhindre forældre i
at vælge en eksisterende skole. Men vi vil
omvendt ikke bidrage til, at det bliver lettere
at udbyde skolekoncepter, som forældre bare
kan købe sig ind på.
Og selv om vi får kritik fra både højre og
venstre, føler vi, at vi står det rigtige sted. Vi
oplever, at vi lever op til vores slogan: Vi passer på dig og de frie skoler.

Læreruddannelsen og
professionsudviklingen

Både læreruddannelsen og – mere generelt –
professionsudviklingen har været til debat i
repræsentantskabsperioden. Der kom en
evaluering af den seneste læreruddannelsesreform, og blandt andet det faldende ansøgertal til læreruddannelserne udløste debatter om lærerfaget og -uddannelsens fremtid.
Selv om læreruddannelsen på professionsuddannelserne formelt er en folkeskolelæreruddannelse, forholder hovedbestyrelsen sig
aktivt til, hvad der sker på uddannelsen. Omkring 80 procent af lærerne på de frie skoler
har en ganske almindelig læreruddannelse, og
derfor har uddannelsens opbygning, kvalitet
og tiltrækning stor betydning for de frie skoler
og deres lærere. Hovedbestyrelsen svarer på
høringer om uddannelsen og sidder i en række
grupper, som følger og forholder sig til udviklingen på uddannelsesområdet. Vi står inden
længe over for en massiv lærermangel, hvis
uddannelsen ikke bliver i stand til at tiltrække
flere ansøgere og mindske det katastrofalt
høje frafald.
Samtidig har hovedbestyrelsesmedlem-

FRIE SKOLERS
LÆRERFORENING
I MEDIERNE
Siden sidste repræsentantskabsmøde
er Frie Skolers Lærerforening blevet
nævnt 162 gange i danske medier. Det
er både debatindlæg, læserbreve, og
hvor foreningen er blevet brugt som
kilde.
Der er kommet cirka 500 flere følgere
til på Facebook, og foreningen har
øget sit fokus på Twitter. På Facebook
kan vi se, at det især er de aktuelle
politiske opslag, som har gennemslagskraft hos vores følgere.

merne de seneste år deltaget i informationsmøder med de lærerstuderende på fjerde år,
lige inden de dimitterer og begynder at søge
job. Målet for den indsats er ikke at kapre flere ansøgere til de frie skoler. Det er ikke vores opgave som fagforening. Men vi fortæller
de studerende om løn- og arbejdsvilkår på de
frie skoler. Og vi fortæller dem, at hvis de får
job på en fri skole, så er det Frie Skolers Lærerforening, som er deres fagforening.

Lobbyarbejde, PR, public
affairs og andre veje til indflydelse

I de seneste par år har foreningen også forsøgt at varetage medlemmernes politiske interesser på andre områder og ad mindre synlige kanaler. Foreningens formandskab har

SKRIFTLIG BERETNING
FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

holdt møder med politikere og interesseorganisationer. De har, når vanskelige sager opstår i medierne, kontaktet både medierne og
dem, som har kritiseret os, for at se, om de
kunne ændre de meget fastlåste positioner,
og de har søgt alliancer med andre parter,
som kan understøtte og styrke vores sag,
hvor det har været muligt.
På den måde har vi for eksempel arbejdet
med den kritik, der har været af de frie skolers
sociale ansvar, med den kritik, der har været
af tilskudssystemet, med kritikken af koblingsprocenten, som VLAK-regeringen har hævet fra 71 til 76 %, med en kras kritik af, at de
frie skoler diskriminerer handicappede elever
og elever med indlæringsvanskeligheder osv.

De frie skoler kom ind i valgkampen

For første gang i foreningens historie blandede Frie Skolers Lærerforening sig aktivt og
direkte i en valgkamp
Det er ikke tilfældigt, at hovedbestyrelsen
valgte at blande sig netop i denne valgkamp.
Hovedbestyrelsen vidste nemlig på forhånd,
at spørgsmålet om de frie skoler ville komme
til at spille en afgørende rolle for en ny S-ledet regering. Socialdemokratiet havde på
forhånd meldt ud, at tilskuddet til de frie
skoler ville blive sænket med flere procentpoint, hvis partiet fik magt, som det havde
agt, Socialistisk Folkeparti spillede nogenlunde samme melodi, og centralt og højt placerede socialdemokrater og Dansk Folkeparti-politikere gav i medierne udtryk for, at de
ville de muslimske skoler til livs. Da partierne ikke kunne forbyde muslimske skoler, ville de i stedet fjerne tilskuddet til skoler, hvor
over halvdelen af eleverne har en anden etnisk herkomst end dansk.

		

om en fornuftigt høj koblingsprocent – det vil
give tryghed på de frie skoler.
• Bevar 10.-klasse som en almendannende og
alment kvalificerende del af grundskolen.
• Lyt til folkeskolen og giv den mere frihed –
uden at reducere de frie skolers frihed
• Fjern besparelserne på uddannelsesområdet.

Både lærere fra folkeskoler og frie skoler mødte op til
vælgermøderne for at høre, hvordan politikerne så
fremtiden for sektoren. Foto: Alex Tran.

Samtidig kom der i VLAK-regeringens sidste leveår en række meldinger om, at 10.-klasse skal erhvervsrettes og – gerne – placeres
på erhvervsskolerne – et spørgsmål, som er
af afgørende betydning for foreningen og for
dens medlemmer.

Foreningen kommunikerer
og inviterer til vælgermøder

Frie Skolers Lærerforening er ikke partipolitisk,
og foreningen må aldrig blive det. Foreningen er
sagpolitisk eller interessepolitisk. Derfor samarbejder foreningen ikke kun med bestemte partier, men med alle, hvor vi kan se, at det fremmer
vores interesser og sag. Vi anbefaler heller ikke
medlemmerne at stemme på bestemte partier eller kandidater, og vi støtter ikke partier – hverken med udtalelser eller penge.
Foreningen forsøgte – med læserbreve, direct mail og PR – at vinde forståelse for følgende budskaber:
• Giv grundskolen oprejsning – skolen skal have
flere penge.
• Folkeskolen bliver ikke bedre af, at man
sparer på de frie skoler. Lav en flerårig aftale

Ud over at påvirke politikerne med vores
budskaber, arrangerede foreningen seks vælgermøder.
Til møderne inviterede vi alle opstillingsberettigede partier. En repræsentant for foreningens formandskab stillede – sammen
med en kredsformand fra Danmarks Lærerforening – spørgsmål til politikerne. Målet
med møderne var at få politikerne til at forholde sig til grundskolen og – ikke mindst –
til de frie skolers placering i grundskolerne.
Møderne var ikke en ubetinget og voldsom succes. Fremmødet var begrænset. Men
de havde en betydning. Det er vigtigt, at
nogle tvinger politikerne til at forholde sig til
grundskolen og de frie skoler. Det betyder
noget for politikernes holdning og stemmeafgivning, når de bliver inviteret ind i en verden, hvor de frie skoler fylder og betyder meget, når de hører de argumenter, som sektoren har, og når de sidder ansigt til ansigt
med dem, som bliver berørt af beslutningen.

Effekten var synlighed og bedre relationer
Vi påstår ikke, at vores kampagne eller vælgermøder påvirkede valgets udfald. Men begge dele skabte nogle vigtige politiske relationer og alliancer, som vi kan trække på, og som
vi kan udnytte, når vores issues igen kommer
på den politiske dagsorden. Således var der
ved valgmøderne flere socialdemokrater og
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kandidater fra Socialistisk Folkeparti, der havde mere sympati og forståelse for de frie skoler, end partitoppen giver udtryk for. Det er
vigtigt for os at bruge den viden og at styrke
de alliancer, vi har i partierne.

Socialdemokratiet
modificerer sit forslag

Det var ikke vores fortjeneste. På ingen
måde. Men de frie skoler blev et af valgkampens større og mere kontroversielle emner.
Venstre lancerede en frihedspakke. Liberal Alliances kandidater slog sig op på at forsvare de frie skoler. Og partiernes topkandidater blev tvunget til at forholde sig til – især
– spørgsmålet om koblingsprocenten.
Det massive politiske og argumentatoriske
pres, der var i denne sag, betød, at Socialdemokratiet skiftede hest i vadestedet og modificerede sin holdning. Partiet vil alligevel ikke
barbere tilskuddet til de frie skoler, som ligger
på landet. Den socialdemokratiske kursjustering viser, at det politiske pres virker, og at Socialdemokratiet (og til dels Socialistisk Folkeparti) oplevede, at de blev nødt til at afdække
en politisk flanke. Det er samtidig vigtigt at
huske, at justeringen ikke er et udtryk for en
ny kærlighed til eller respekt for de frie skoler
fra S og SF. Det argument, der virkede, handlede ikke om pædagogik, frihed eller lignende
– det var hensynet til små landsbysamfund,
hvor den frie skole er den eneste skole, som
var udslagsgivende.
Ingen ved, hvad der videre sker. Det forståelsespapir, som ligger til grund for regeringen, nævner ikke besparelser på de frie
skoler (selv om det stod centralt i Socialdemokratiets kampagne). Det bliver til gengæld nævnt, at regeringen vil undersøge,
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hvordan man udvikler en mere socialt retfærdig tilskudsmodel. Det ligger meget tæt
op ad SF’s politiske linje.
Samtidig står der i forståelsespapiret, at
besparelserne på uddannelsesområdet skal
stoppe – en god nyhed for efterskolerne. Omprioriteringsbidraget, som det hedder, forsvinder på uddannelsesområdet, siger regeringen, og efterskolerne slipper – som det ser
ud lige nu – for at spare to procent i det kommende finansår.

VÆRDIG TILBAGETRÆKNING SKAL
OMFATTE FAKTISK NEDSLIDTE
Velfærdsforliget skaber
nedslidningsproblemer

Kravet om værdig tilbagetrækning kom på
den politiske dagsorden efter intensivt (lobby-)forarbejde fra blandt andre Fødevareforbundet NNF og 3F, og det blev introduceret i
valgkampen af Socialdemokratiet.
Fra langt de fleste partier lød en fælles erkendelse: Velfærdsforliget og -aftalen øger
pensionsalderen så meget, så nogle lønmodtagere ikke kan arbejde, indtil de rammer
pensionsalderen. De bliver nedslidte før tid.
Der må derfor gøres noget for dem, der bliver
nedslidt og presset ud af arbejdsmarkedet før
pensionsalderen.

Modellerne varierer

Socialdemokratiet krævede i valgkampen en
ordning med differentieret tilbagetrækning.
Tilbagetrækningen skulle være en ret for
dem, der havde været længst på arbejdsmarkedet, og som var nedslidte.

Fagbevægelsens Hovedorganisation var – i
store træk – på linje med Socialdemokratiet,
men heller ikke her var det fuldkommen
klart, hvilke lønmodtagere der skulle kunne
trække sig tilbage tidligere.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre gav hinanden håndslag på en model,
hvor tilbagetrækningen ikke er en ret men en
mulighed for dem, som reelt er nedslidte.
Frie Skolers Lærerforening blandede sig
også i den debat, og hovedbestyrelsen formulerede en række retningslinjer for foreningens
arbejde med og holdning til spørgsmålet.
Frie Skolers Lærerforening...
• er enig i, at der skal laves ordninger,
som ta ger hånd om de nedslidte;
• understreger, at nedslidning dækker både
fysisk og psykisk nedslidning;
• mener, at nedslidte skal visiteres til ordningen. Den skal altså omfatte dem, som faktisk er nedslidte, og ikke kun grupper af
lønmodtagere i jobs, hvor der er stor risiko
for nedslidning;
• mener, at en differentieret tilbagetrækning
skal kunne bevilges uden de stigmatiserende
og udmattende jobprøvninger og arbejdsevneundersøgelser, som kendes fra den nuværende seniorpension.

Tilbagetrækning skal
gælde alle nedslidte

Den nytiltrådte regering og – især – statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort værdig tilbagetrækning til en hjertesag og investeret
megen politisk autoritet i, at der findes en løsning. Hvordan det skal ske, vides ikke, for emnet nævnes kun i helt overordnede overskrifter i regeringens forståelsespapir.
Flere har peget på, at regeringen vil bede
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arbejdsmarkedets parter komme med et forslag. Her er det vigtigt for Frie Skolers Lærerforening, at Fagbevægelsens Hovedorganisation sikrer en løsning, som alle fagforeningerne
og deres medlemmer kan se sig selv i.
Nedslidning sker ikke kun på slagterier og i
jord- og betonindustrien.
En ordning må bygge på graden af nedslidning – ikke på, hvad man har arbejdet med og
hvor længe.

DER FINDES EN RÆKKE
ARBEJDSMILJØUDFORDRINGER
Undersøgelse afdækker problemerne
Foreningen gennemførte i slutningen af
2018 og begyndelsen af 2019 sin store trivselsundersøgelse. Undersøgelsen, som gennemføres hvert andet år, afdækker medlemmernes arbejdsmiljø og indkredser, hvor der
er problemer og udfordringer.
På en række områder er arbejdsmiljøet
blevet bedre. Flere trives på skolerne, og flere medlemmer oplever, at skolens ledelse er
opmærksom på arbejdsmiljøet.
Undersøgelsen afslører dog også en række
udfordringer.
Den største udfordring ligger omkring arbejdstiden og arbejdstidens tilrettelæggelse.
21 procent af medlemmerne oplever, at der
ikke er en rimelig balance mellem de opgaver, de bliver pålagt, og den tid, de får til at
løse opgaverne. Og 32 procent oplever, at ledelsens forventninger om kvalitet i opgaveløsningen ikke kan indfries med de ressourcer, lærerne får stillet til deres rådighed. Det
er et stort problem for det psykiske arbejds-

		

miljø, at en så stor del af lærerne og børnehaveklasselederne på de frie skoler oplever, at
de bliver lagt under pres på grund af en ubalance mellem krav og ressourcer. Foreningen
forsøger at håndtere udfordringen ved dels
at kæmpe for en arbejdstidsaftale, som sikrer
lærerne de nødvendige ressourcer til at løse
opgaverne, dels ved gennem information til
især tillidsrepræsentanterne at sikre, at skolerne overholder de procedurer, som ligger i
Lov 409’s arbejdstidsregler. Det handler
blandt andet om at sikre, at skolerne gennemfører den lovbundne dialog, som lærerne
skal have med lederen, inden de får deres opgaveoversigt. Det handler om at sikre, at lærernes faktisk præsterede arbejdstid bliver
opgjort og betalt. Og det handler om, at reglerne om ulempegodtgørelse, hviletid og så
videre følges. Der er ikke mange regler, som
beskytter lønmodtagerne, i Lov 409. Men
nogle er der, og de skal respekteres.
Endelig viste trivselsundersøgelsen, at
mange lærere bliver presset og stresset af
henvendelser fra forældrene i deres klasser. I
foråret 2019 udsendte sekretariatet en mindre undersøgelse for målrettet at afdække
forældrekontaktens pres på lærernes arbejdsmiljø. Den undersøgelse resulterede i
en række anbefalinger til skolerne om forældrepres. Anbefalingerne er offentliggjort på
foreningens hjemmeside, og i skoleåret
2019/20 vil foreningen sætte ekstra fokus på
den del af lærernes og skolernes arbejdsmiljø.

Vold og trusler rammer hårdt

Der er også problemer med vold og trusler.
Problemet er dog ikke så voldsomt udbredt,
hverken blandt skolerne eller medlemmerne.

Cirka fem procent af medlemmer har inden
for de seneste 12 måneder været udsat for
vold, mens cirka syv procent have været udsat for trusler om vold. Fem og syv procent –
det er ikke høje tal. Alligevel er det en væsentlig arbejdsmiljøudfordring. For det har
voldsomme konsekvenser for de medlemmer, som bliver ramt af vold eller udsat for
trusler om vold.
Undersøgelsen viser også, at ledelsen på
en række skoler ikke arbejder tilstrækkeligt
systematisk og aktivt med at komme vold og
trusler til livs. Frie Skolers Lærerforening
har af samme grund sat fokus på problemstillingen med informationskampagner og
kontakt til tillidsrepræsentanterne og medlemmerne på de skoler, hvor vi ved, at problemet eksisterer. Det er afgørende for foreningen, at vi ikke udvikler en kultur, hvor
vold og trusler accepteres som en erhvervsrisiko og en del af arbejdet. Det er det ikke, og
det må det ikke blive.

Chikane, mobning og krænkelse
rammer hver ottende

Tilsvarende viste undersøgelsen en del problemer med chikane, mobning og andre
krænkelser af lærere og børnehaveklasseledere på de fri skoler. 13 procent af medlemmerne har inden for det seneste år været udsat for chikane, mobning eller anden krænkelse.
Foreningen igangsætter i løbet af efteråret en informationskampagne om chikane,
mobning og andre former for krænkelser på
de frie skoler. Blandt andet dedikerer vi en
del af hjemmesiden til at informere om
krænkelser og chikane, og frem for alt om
hvordan man lokalt kan og skal komme det
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til livs. For det er vigtigt, at der ikke udvikles
og accepteres en krænker-kultur.
Arbejdsmiljøet er et vigtigt fokusområde
for hovedbestyrelsen. Det er vigtigt for medlemmerne, at de trives på arbejdspladsen, og
at de kan være trygge og fri for vold, trusler,
chikane, mobning og krænkelser. Og det er
vigtigt for medlemmerne, at foreningen støtter og styrker arbejdet med arbejdsmiljøet.
Det gør vi. Hovedbestyrelsen vil fortsat følge
udviklingen i arbejdsmiljøet, og den vil planlægge kampagner og indsatser, hvor det måtte
være nødvendigt.

Foto: Martin Dam Kristensen
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TAK FOR HJÆLPEN I ÅRET DER GIK …
En fagforening som Frie Skolers Lærerforening er et fællesskab, og rigtig mange bidrager til foreningens resultater.
Hovedbestyrelsen vil gerne takke de mange medlemmer og tillidsrepræsentanter, som
har ydet en aktiv indsats i år – også alle dem,
som har brugt foreningen.
Hovedbestyrelsen vil også gerne takke
kredsbestyrelserne, som yder en kæmpeindsats i det lokale arbejde, som etablerer netværk og står for lokale arrangementer. Tak for
jeres indsats.
Også tak til foreningens særlige grupper og
udvalg: pensionisterne, børnehaveklasselederne, de studerende på Den frie Lærerskole i
Ollerup, det nye internationale udvalg og kostskolelærerne.
Og – naturligvis – en stor tak til et af landets bedste sekretariater for rådgivning, ad-

ministrativ hjælp og for møder og kurser.
Og apropos tak: Tak for rigtig mange gode
oplevelser og rigtig god mad til Hornstrup
Kursuscenter.
Og endelig en kæmpestor tak til vores mange samarbejdspartnere for det gode samarbejde gennem året. Tak til skoleforeningerne på
det frie skoleområde og til Frie Skolers Ledere,
tak til Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet og BUPL, til Lærernes Centralorganisation, til Lærernes Pension, Fordelingssekretariatet, Lærerne A-kasse, DUS, det hedengangne FTF og nyskabelsen Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Også tak til de mange politikere, embedsmænd og ministre, som vi har haft kontakt til i
årets løb. Vi har ikke været enige om alt hele
vejen rundt, men sådan er det jo, for nu at citere en tidligere toppolitiker og nuværende
EU-kommissær. Og det vigtigste er, at vi kan
samarbejde på trods af uenighederne. █

SAGER PÅ SEKRETARIATET
NOVEMBER 2017 - AUGUST 2019

Flere og flere afskedigelser
er diskrimination

N

år et medlem afskediges på grund af længerevarende sygdom,
undersøger Frie Skolers Lærerforenings konsulenter altid, om
afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven. Det er en
nyere praksis, efter at det har vist sig, at flere og flere af sagerne har
karakter af forskelsbehandling.
Hvis sygdommen, som fører til afskedigelse af en lærer, har karakter
af et handicap – for eksempel kronisk dårlig ryg – er arbejdspladsen
forpligtet til at indrette sig sådan, at læreren stadig kan udføre sit arbejde. Afskediges personen i stedet, kan der i henhold til Ligestillingsloven gives op til 12 måneders godtgørelse.
Desværre er det en meget lang proces at få sagerne for Ligebehandlingsnævnet, og det er forbundet med en vis risiko for, at sagen bliver
afvist uden mulighed for appel. Derfor indgår Frie Skolers Lærerforening oftest forlig på vegne af medlemmerne. Resultatet er, afhængigt
af sagens karakter, oftest udbetaling af betydelige godtgørelser. █

GDPR har udfordret
foreningens forretningsgange

D

en 25. maj 2018 trådte en fælles europæisk persondataforordningen (GDPR) i kraft i Danmark. Reglerne gælder for alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der
behandler personoplysninger.
Da medlemskab af en faglig organisation er en personfølsom oplysning, skal Frie Skolers Lærerforening leve op til skærpede krav til behandlingen af medlemmernes data.
På foreningens sekretariat i Risskov har en særlig projektgruppe til
opgave at gennemgå alle procedurer omkring behandling af medlemsdata og holde dem op mod GDPR-reglerne.
Arbejdet har skabt nye forretningsgange hos såvel de ansatte og politikere, og der vil løbende være yderligere tiltag. På samme måde sker
der tilpasninger i foreningens it-systemer.
En særlig indsats er rettet mod foreningens tillidsrepræsentanter,
som i forbindelsen med deres tillidshverv behandler medlemmers personoplysninger.
Frie Skolers Lærerforening har, i lighed med de andre organisationer i Lærernes Centralorganisation, vurderet, at foreningen har ansvaret for tillidsrepræsentanternes overholdelse af reglerne.
Alle tillidsrepræsentanter skal derfor gennemgå et obligatorisk efteruddannelsesforløb i lovlig behandling af medlemmernes personoplysninger. Efteruddannelsen starter i 2020 og består af et e-læringsforløb samt et efterfølgende kursus. Alle tillidsrepræsentanter vil desuden
få en skriftlig vejledning om håndtering af medlemmernes personoplysninger. █
		

Illustrationer: Istock
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SAGER PÅ SEKRETARIATET
NOVEMBER 2017 - AUGUST 2019

Lærere presses til
fratrædelsesordninger i
stedet for afskedigelser

O

verenskomsten fastslår, at en opsigelse skal være velbegrundet, at den afskedigede skal have et opsigelsesvarsel på mellem
en og seks måneder, fagforeningen skal have tid til at forholde
sig til og kontrollere opsigelsen, og skolen har pligt til at mødes med en
repræsentant fra fagforeningen, hvis den vurderer, at der er forhold, der
bør forhandles.
Men Frie Skolers Lærerforening oplever desværre, at flere skoler
presser lærerne til at skrive under på fratrædelsesordninger med så
kort betænkningstid, at foreningen ikke har mulighed for at kontrollere, om ordningen er i orden, om alle feriedage er talt med, eller om
medlemmet reelt skulle have en større godtgørelse.
En del skoler lægger yderligere pres på og siger, at skolen ikke har
råd til at betale det fuldt opgjorte beløb, og at læreren ikke skal konsultere Frie Skolers Lærerforening. Det undergraver overenskomstens sikring af de ansatte. Desværre underskriver flere og flere medlemmer aftalerne uden at kontakte Frie Skolers Lærerforening inden.
Det er dog i to sager i 2019 lykkedes foreningen at få skolerne til at
acceptere, at de indgåede aftaler reelt var at betragte som en opsigelse.
Det betød i det ene tilfælde, at skolen udbetalte tre ugers ferie, og i det
andet tilfælde 10,4 feriedage samt en godtgørelse på en halv månedsløn
inklusive pension. █

To tillidsrepræsentanter
fik store kompensationer

T

illidsrepræsentanten er Frie Skolers Lærerforenings mand på
skolen, og derfor er det en af foreningens vigtigste opgaver at
passe godt på dem.
I 2018 har der desværre været to sager med tillidsrepræsentanter,
som er blev afskediget på grund af deres rolle på skolen. Det er helt uacceptabelt, da der skal være en tvingende årsag, hvis en skole skal kunne
afskedige en tillidsvalgt.
Derfor gik Frie Skolers Lærerforening hårdt efter store kompensationer til tillidsrepræsentanterne.
Og det lykkedes. Efter forhandlinger med skolerne blev den ene tillidsrepræsentant fritstillet med 17 måneders løn og 150.000 kroner i
godtgørelse, og den anden fik en fritstilling med 12 måneders løn. Begge fritstillinger var uden modregningsadgang for skolerne. De to tillidsrepræsentanter kunne dermed få nyt arbejde og fortsat få løn fra den
opsagte stilling.
De to sager sender et kraftigt signal til skolernes ledelser om, at
man ikke kan afskedige tillidsvalgte uden store økonomiske konsekvenser. █
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SAGER PÅ SEKRETARIATET
NOVEMBER 2017 - AUGUST 2019

Frie Skolers Lærerforening
frygter heksejagt imod
muslimske friskoler

S

iden starten af 2018, hvor dekorumkravet blev indskrevet i friskoleloven, har Frie Skolers Lærerforening set en bekymrende tendens
til øget tilsyn og meget hårde sanktioner imod muslimske friskoler.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som fører tilsyn med frie skoler, har
truffet afgørelser om fratagelse af tilskuddet til syv muslimske skoler, men i
samme periode er der ikke blevet frataget tilskud til en eneste ikke-muslimsk skole.
Sagsbehandlingen hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er meget
lang, og styrelsen har i flere tilfælde tilbageholdt tilskuddet, indtil der kom
en endelig afgørelse i sagen. Dette har bevirket, at lærerne ikke har fået
deres løn og pension til tiden. I de tilfælde er det desværre endt med, at
Frie Skolers Lærerforening har måttet råde lærerne til ikke at møde på arbejdet, og for flere af skolerne er det desværre endt med, at foreningen har
måttet indgive konkursbegæring.
Konkursbegæringer er en ubehagelig situation for foreningen, som ikke
ønsker at fratage medlemmerne deres arbejdsplads. Det har dog desværre
været et nødvendigt onde for at sikre, at medlemmerne får lønnen igennem Lønmodtagernes Garantifond.
På grund af de mange sager har formand Uffe Rostrup kontaktet Folketingets Ombudsmand for at få foretaget en undersøgelse af, om Styrelsen
for Undervisning og Kvalitets tilsyn lever op til forvaltningsretlige grundsætninger for blandt andet saglighed og uvildighed. Ombudsmanden har
dog henvist til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Samtidig har formandskabet kontaktet tidligere undervisningsminister Merete Riisager
med et konkret forslag til ændring af friskoleloven. Foreningen har foreslået, at der indskrives tidsfrister for, hvor længe tilskuddet kan tilbageholdes
under sagsbehandling, så vi i fremtiden undgår situationer, hvor skoler må
dreje nøglen om, før der en afgørelse. █

Konkurser
I 2018 gik seks skoler
konkurs og lukkede.
Til sammenligning var
antallet i 2017 ti.
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Hovedbudskaber for

ÅRSREGNSKABET FOR 2018
Regnskabet for 2018 udviser et stort overskud, som primært skyldes øgede kontingentindtægter fra det medlemsboom, som fulgte i perioden omkring OK18. Regnskabsresultatet vidner
om en forening i fremgang, hvor der skal tages hensyn til et højere medlemsniveau.

R

egnskabet for 2018 viser et overskud på
knap 5,8 mio. kr., ud af en omsætning
på 52,7 mio. kr. Indtægterne er steget
med godt fem mio. kr. i forhold til regnskabet for
2017.
Resultatet skal ses i forhold til, at der var
budgetteret med et resultat for 2018 meget
tæt på balance mellem indtægter og udgifter
(51.000 kr.). Regnskabsresultatet udtrykker
dermed en forbedring på knap 5,7 mio. kr. i
forhold til det oprindelige budget for 2018. I det
reviderede budget for 2018 (baseret på regnskabstal for 1. halvår 2018) var der budgetteret
med et overskud på tre mio. kr.
Hornstrup Kursuscenter har i regnskabsåret
2018 bidraget med et overskud på 840.000 kr.,
som tilbageføres på samme måde som eventuelle underskud tilbageføres til Hornstrup Kursuscenter. Foreningen forøger således sin egenkapital med ca. fem mio. kr., hvoraf en mio. kr.
budgetteknisk har været hensat i de lige år til at
dække udgifterne til repræsentantskabsmøderne i de ulige år.

Medlemstilgang øger indtægterne
og opgavevaretagelse

Som antydet indledningsvis har der i 2018
været en stor stigning i kontingentindtægterne.
Dette hænger sammen med, at der under den
store usikkerhed og konfliktrisiko i tiden op til
overenskomstfornyelsen i 2018 var en markant
medlemstilgang. Ud fra et forsigtighedsprincip
må det antages, at ikke alle de nyindmeldte forbliver i foreningen. Regnskabsåret 2018 udgør
således ikke uden videre et nyt udgangspunkt
på indtægtssiden, men der har ikke været tendenser til massive udmeldelser efter overenskomstrystelserne havde lagt sig. Det giver overvejelser om, hvordan foreningen konsoliderer
sig med et højere medlemsniveau, og hvilken
betydning det højere medlemstal har for med-
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lemsrettede aktiviteter, medlemsrådgivning og
ønsket om øget politisk synlighed. Disse overvejelser har altså ikke spillet væsentligt ind i 2018,
hvorfor der er et overskud, som afspejler et
øget indkomstniveau over for et relativt stabilt
omkostningsniveau. Når det øgede medlemstal
ser ud til at være varigt, skal foreningen geares
til dette på de førnævnte parametre, i hvilket lys
overskuddet for 2018 altså også skal ses – med
forventningen om stigende udgifter i fremtiden.

FSL-skolen plejer talenterne

Som nævnt er det positive regnskabsresultat
primært genereret af stigende indtægter. Der
har været kampagneaktiviteter med henblik
på at øge fokus på nogle af foreningens medlemsrettede mærkesager som løn og arbejdstid.
Herudover startede i 2018 FSL-skolen. Den er
en slags talentskole, hvor foreningens ideer
og visioner udfordres af deltagerne, mens der
skabes debat på og om de frie skoler, og måske
udvides en rekrutteringsbase til de politiske
tillidshverv i Frie Skolers Lærerforening.
FSL-skolen er et forsøg på at konsolidere
foreningen som en væsentlig politisk aktør og
stemme på området – både gennem at engagere
deltagerne og ved, at der stilles spørgsmålstegn
ved foreningens virke og prioriteter. En tydelig
politisk røst er netop noget af det, medlemmerne efterlyser i medlemstilfredshedsundersøgelserne, hvor der i øvrigt er høje vurderinger af
både vigtigheden og kvaliteten af foreningens
medlemsrådgivning, hvilket er en væsentlig
pointe i en forening med vokseværk i både
medlemstal og politiske ambitioner.

Budget 2020

Budgettet for 2020 er lagt med balance mellem
indtægter og udgifter. Dette skal ses i forhold til
2018-regnskabets store overskud.
Som nævnt ovenfor var der i 2018 budget-

teret med et stort set neutralt resultat, og det
store overskud var genereret af stigning i medlemstallet. Denne stigning i medlemstallet har
vist sig i det store hele at være varig i den forstand, at medlemstallet har været stabilt siden
den store forøgelse i 2018.
Det betyder, at der i budgetforslaget for
2020 budgetteres med en indtægtsside, der er
på niveau med det vedtagne og reviderede budget for 2019 og en smule højere end regnskab
2018. Dette er resultatet af førnævnte stabilisering af medlemstallet, hvor det vedtagne budget for 2019 tager udgangspunkt i medlemstallet i maj 2018, mens det reviderede budget for
2019 tager udgangspunkt i det gennemsnitlige
medlemstal for første halvår 2019. Konklusionen er, at medlemstallet har været stabilt det
seneste år, hvilket aktualiserer overvejelser om
dels det nye normalniveau, dels potentialet for
yderligere vækst i medlemstallet.
Når indtægtsniveauet er nogenlunde stabilt,
er det ligeledes et udtryk for, at kontingentsatserne har været uændrede siden kredsstrukturen blev ændret i 2014. Siden da har det månedlige kontingent for et kontingentmedlem været
på 590 kr., hvoraf 500 kr. er til foreningsdriften
og 90 kr. til dispositionsfonden. Prisniveauet
afspejler, at det har været prioriteret, at det skal
koste under 600 kr. per måned at være medlem
af Frie Skolers Lærerforening – et niveau, hvor
det vurderes, at pris og grundlaget for en fornuftig drift har kunnet balancere. I forhold til
udgiftssiden skal det dog nævnes, at der hvert
år generelt fremskrives med Kommunernes
Landsforenings pris- og lønfremskrivningsprocent (fra 2019 til 2020 2,8 procent), hvilket
med tiden udhuler indtægtsgrundlaget.
Når der således for 2020 er budgetteret med
et overskud på 1.000 kr., skal dette ses i lyset af,
at der i 2020 ikke afholdes repræsentantskabsmøde. Der er store udsving i udgifterne mellem

ØKONOMIOVERSIGT
FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

budgetårene, som følge af at udgifterne til
repræsentantskabsmøderne afholdes i ulige år.

ET MEDLEM OG ET
KONTINGENTMEDLEM
hvad er forskellen?
Når Frie Skolers Lærerforening taler
om sit medlemstal, skelnes der ikke
mellem forskellige medlems- og
kontingenttyper. Et medlem er et
medlem. Medlemstallet opgøres
altså i antal hoveder.
I Frie Skolers Lærerforening er
der forskellige medlemstyper med
tilhørende forskellige kontingenter.
Der er for eksempel medlemmer
på fuld tid, medlemmer på halv tid,
studerende, pensionister med flere.
Et kontingentmedlem er et
teoretisk begreb, der bruges om et
medlem, der betaler fuldt kontingent. Et medlem, som er ansat på
under halv tid og derved kun betaler
halvt kontingent, tæller således
som ét medlem, men som et halvt
kontingentmedlem. På samme vis
med øvrige medlemskaber med
reduceret kontingent – de omregnes til medlemmer, der betaler
fuldt kontingent. Begrebet kontingentmedlemmer gør det dermed
muligt at sammenligne udviklingen i
kontingentbetalingen på tværs af de
forskellige medlems- og kontingenttyper – for eksempel til brug for
budgetlægningen.

		

Kravene til foreningen stiger

Frie Skolers Lærerforening er vokset ikke bare
i størrelse, men også i betydning og synlighed.
Det har høj prioritet, at foreningen bruger
og synliggør sin indflydelse politisk, hvilket
medlemmerne mener, er et essentielt element
i foreningens virke. Frie Skolers Lærerforening
prioriterer at være en politisk aktør. Samtidig
er det medlemsbetjening og rådgivning, der er
kernen i foreningens virksomhed og også det,
medlemmerne, ifølge medlemsundersøgelser,
finder allervigtigst. I takt med at foreningen er
vokset, og at formandskab og hovedbestyrelsen
i stigende grad begår sig i den politiske arena,
er kravene til sekretariatsbetjeningen øget
markant. Samtidig kræver det stigende fokus
på persondataforordningen (GDPR) en øget
indsats hos både medlemmer, politikere og
sekretariat. I 2019 og 2020 afholdes – fordi foreningen er dataansvarlige for alle tillidsrepræsentanterne – obligatoriske GDPR-kurser om
datahåndtering for alle tillidsrepræsentanter. I
2020 budgetteres desuden med en studietur til
Oslo for hovedbestyrelsen og sekretariatet. Udgiften er anslået til 230.000 kr. og er at betragte
som en enkeltstående merudgift.
Årets budget afspejler en bevidst prioritering
af medlemsrettede aktiviteter, styrket sekretariatsbetjening og rådgivning samt øget fokus på
Frie Skolers Lærerforening som politisk aktør.
Dette afspejler sig i, at udgiftsniveauet i budget
2019 og i budgetforslaget for 2020 er godt syv
mio. kr. over udgiftsniveauet i Regnskab 2018. I
årets budget er en konsolidering af foreningens
kerneområder prioriteret, mens der stadig er
balance i budgettet, men der vil være behov for
strategiske, langsigtede budgetovervejelser for
at fastholde foreningen på den sunde og stabile
økonomiske kurs, som er muliggjort af medlemstilgang, men som udgiftsmæssigt er udfordret af samme. Noget, som hovedbestyrelsen er

helt bevidst om, og som den snarest tager fat på.
I kredsene foregår en stor del af de medlemsrettede aktiviteter og det daglige politiske
arbejde. Kredsenes opgaver og arbejdsbetingelser korrelerer således i nogen grad med
medlemstallene. Derfor er der i budgetforslaget
for 2020 (og for fremtiden) indarbejdet en
model for kredstilskuddet, så dette afhænger af
foreningens medlemstal, på samme måde som
udregningen af kontingentindtægterne budgetlægges.

Budgetoverslagsår 2021

På repræsentantskabsmødet vedtages ud over
budgetforslaget for 2020 også et budgetoverslagsår 2021, som det var tilfældet i 2017, hvor
repræsentantskabet for første gang vedtog et
budget med overslagsår. Budgettet er fortsat
etårigt, og der er alene tale om at øge den økonomiske planlægningshorisont. Det endelige
budget for 2021 vedtages – med udgangspunkt
i blandt andet budgetoverslaget – på generalforsamlingen i 2020, dog således at kontingentet
fastlægges for den toårige repræsentantskabsperiode.
Der budgetteres i budgetoverslagsåret med
et underskud på 373.000 kr. Der skal knyttes
to kommentarer hertil. For det første er der,
som tidligere beskrevet, budgetteret med 1,6
mio. kr. i udgifter til afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2021. For det andet er der
anvendt samme metode til fastsættelse af medlemsgrundlaget for indtægtsforudsætningerne
i overslagsåret. Den normale fremgangsmåde
ved indtægtsbudgetteringen er at tage udgangspunkt i medlemstallet 1. maj i indeværende år
(eksempelvis for Budget 2019 tages udgangspunkt i medlemstallet 1. maj 2018). I budgetoverslagsåret kendes dette medlemstal ikke, og
for at kvalificere estimatet tages derfor udgangspunkt i udviklingen de to foregående år

B E R E T N I N G 2 019

29

(i dette tilfælde et gennemsnit af udviklingen
i medlemstallet fra 1. maj 2017 til 1. maj 2018
og fra 1. maj 2018 til 1. maj 2019). Kontingentindtægterne estimeres til 66,9 mio. kr. i
2021 svarende til en stigning på 3 mio. kr. i
forhold til det reviderede budget for 2019 og
budgetforslaget for 2020. Den markante stigning er forårsaget af, at der tages udgangspunkt i stigningen, da situationen spidsede til
i forbindelse med OK18, hvorfor stigningen
fra 2017 til 2018 var på hele ti procent. Da
medlemstallet sidenhen – naturligt nok – er
stagneret, bør der tages behørige forbehold
for prognosen, der tilsiger en stigning i antallet af kontingentmedlemmer på godt 400 fra
2019/20 til 2021. Der er altså en risiko for,
at indtægtsresultatet reduceres, og dermed
– alt andet lige – at det samlede underskud
forøges.
Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet hvert andet år og vil således uændret udgøre 500 + 90 kr. i både 2020 og 2021 for det
tidligere omtalte kontingentmedlem. Dermed
er indtægtsforudsætningerne i det væsentlige fastlagt for perioden og usikkerhederne i
relation til indtægtssiden er, som beskrevet
ovenfor, primært afhængigt af medlemstallet. I
forhold til udgiftssiden er den primære forskel
på 2020 og 2021 repræsentantskabsmødet,
som afholdes i overslagsåret. Bortset herfra er
der i budgetoverslagsåret lagt op til et aktivitetsniveau på linje med 2020 og altså med de
samme overordnede prioriteringer med fokus
på det medlemsrettede, på rådgivning og på
det politiske.
Grunden til, at der budgetteres med underskud i budgetoverslagsåret 2021, er, at de
seneste år har resulteret i pæne overskud. Vi
mener derfor, at der er både plads til og mulighed for at budgettere med denne løsning. Men
som tidligere nævnt er det ikke en holdbar
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KONTINGENT
Sats pr. måned i kr.
		

Samlet

2019		
Heraf
fondsbidrag

2020-2021
Samlet
Heraf		
fondsbidrag

Alm. medlemmer /
over halv tid

590

90

590

90

Alm. medlemmer/
under halv tid

295

45

295

45

Fleksjob, ny ordning

295

45

295

45

GEW

430

90

430

90

Ledige

200

0

200

0

Pensionister

100

0

100

0

Studerende

40

10

40

10

Studerende i praktik

340

45

340

45

Særlige medlemmer

50

0

50

0

løsning på længere sigt, hvor vi igen skal have
indtægter og udgifter til at følges ad.

Kontingentet for 2020 og 2021

Repræsentantskabet vedtager hvert andet år
foreningens budget og fastsætter kontingentet.
Det er kun repræsentantskabet, der kan vedtage og ændre kontingentet, hvorfor repræsentantskabet i 2019 vedtager foreningens kontingent for årene 2020 og 2021, jf. tabel 1.

Kontingentsatserne for 2020 og 2021 foreslås fortsat på det nuværende niveau. Forslaget
afspejler oplevelsen af et for nuværende fornuftigt forhold mellem foreningens generelle
økonomiske situation og medlemmernes
bidrag til henholdsvis foreningens drift og
dispositionsfondens genopbygning med tanke
også på medlemskabets samlede pris, som kan
opleves som en barriere for medlemskab. Det
er væsentligt at nævne, at driftskontingentet
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Dispositionsfonden og fremtiden

Repræsentantskabet besluttede i 2016 at styrke genopbygningen af Dispositionsfonden. En
fond, der efter tilbagebetalingen af det sidste
afdrag på lånet på 110 mio. kr. til Danmarks
Lærerforening i november 2016, havde et
indestående på 0 (nul) kroner og en gæld til
hovedforeningen på 42,7 mio. kr.
Det månedlige bidrag til fonden blev fastsat
til 90 kr. fra 1. januar 2017, ligesom fondens
gæld til Frie Skolers Lærerforening blev fastfrosset på det daværende niveau. Det betyder,
at fondens gæld til Frie Skolers Lærerforening
ikke tilskrives renter. Det blev ligeledes besluttet, at fokus i de kommende år er på genopbygning af fonden frem for at reducere gælden til
hovedforeningen. I budgetforslaget fastholdes
bidraget på 90 kr./måned til dispositionsfonden
Med det udgangspunkt kan der laves en
fremskrivning af Frie Skolers Lærerforening
dispositionsfond på baggrund af hvilken, det
kan vurderes, hvornår fonden har en størrelse,
så den udgør et reelt konfliktberedskab. Dette
afhænger naturligvis af, hvilke konfliktscenarier dispositionsfonden i praksis skal imødegå,
men i det følgende gives et bud på, hvordan
genopbygningen af fonden med de givne
forudsætninger kommer til at se for en ti-årig
periode frem til udgangen af 2026.
Beregningen er lavet med det udgangspunkt, at bidraget på 90 kr. pr. måned pr.
kontingentmedlem fastholdes gennem hele
perioden. Dertil laves en årlig fremskrivning af
fondens indestående med 4 %. Stigningen på
4 % udgør en kombination af en vurderet årlig
forrentning på 2 % samt en årlig stigning i

		

antal kontingentmedlemmer på ligeledes 2 %.
Disse forudsætninger lå til grund for beslutningerne om fondsopbygning i 2016. Som
nævnt flere gange ovenfor steg medlemstallet
imidlertid markant i 2018, og vi har således
haft en årlig stigning i antal kontingentmedlemmer på gennemsnitligt 4,75 % i perioden
fra maj 2017 til maj 2019. Vi er således foran
de forventede mellemtider. I kroner forventer
vi at have 13 mio. kr. mere i fonden ved udgangen af 2019 end forventet for tre år siden: 39
mio. kr. i stedet for 26 mio. kr.
Det er fristende at fastholde forventningerne fra 2016, men det er formentlig for
optimistisk. Vi må forvente, at vi har taget en
del af stigningen i medlemstallet på én gang i
2018, samtidig med at renteniveauet er historisk lavt. Vi har derfor halveret den skønnede

stigningstakt fra 4 til 2 % årligt, og i figuren
nedenfor ses det reviderede skøn over fondsopbygningen frem til 2026.
Bemærk dog, at tallene for 2017 og 2018 er
historiske tal, mens skønnet for 2019 på nuværende tidspunkt er meget sikkert. Det skal
også understreges, at figuren alene viser fondens indestående. Fondens gæld til foreningen
er ikke modregnet i diagrammet.
Med de reviderede forudsætninger – og
tilhørende forbehold – forventes fondens
indestående således at være 112 mio. kr. ved
udgangen af 2026. I grafen nedenfor er vist
både forventninger og fremskrivninger med de
forudsætninger, der blev gjort gældende i 2017
(blågrå søjler) og de opdaterede forudsætninger i 2019 baseret på kendte tal for de første år
angivet med de rødlige søjler. █

DISPOSITONSFONDENS UDVIKLING 2017-26
Indestående / dispositionsfond kr.

på 500 kr. per medlem per måned er uændret i
perioden fra 2014 til 2021. Om dette kan fastholdes efter 2021 må diskuteres på repræsentantskabsmødet til den tid.
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INDTÆGTER
Kontingent 		
Kontingentandel / Dispositionsfond		
Kontingentandel BUPL		
Foreningskontingent 		
Øvrige indtægter		
Indtægter i alt		

Regnskab
2018

Vedtaget
budget 2019

Budgetforslag
2020

62.985.045
-9.661.035
-638.170
52.685.840
4.000
52.689.840

64.218.000
-9.808.000
-500.000
53.910.000
100.000
54.010.000

63.900.000
-9.764.000
-600.000
53.536.000
0
53.536.000

UDGIFTER
Hovedbestyrelsen
Løn m.m.		
4.123.548
4.369.000
Møder, transport m.v.		
1.138.956
1.123.000
Kurser/udvalgspuljer		
387.692
235.000
Øvrige HB-udgifter		
119.158
382.000
Fælles studietur for HB og sekretariatet				
Hovedbestyrelsen i alt		
5.769.354
6.109.000

4.570.000
1.055.000
300.000
200.000
230.000
6.355.000

OK-aktivitet		

-44.833

Budgetoverslag		
2021
66.900.000
-10.228.000
-700.000
55.972.000
0
55.972.000

4.693.000
1.083.000
308.000
205.000
0
6.289.000		

0

0

0

1.838.000

57.000

1.600.000

Interessevaretagelse og synliggørelse
Medlemskab af andre organisationer		
2.324.504
2.600.000
Repræsentation		11.034
10.000
Folkemøde		95.821
174.000
Børnekulturpris		
0
50.000
Legater		0
20.000
Humanitære tilskud		
66.625
60.000
Åndsfrihedspris				
Int.varetagelse og synliggørelse i alt
2.497.984
2.914.000

2.618.000
11.000
100.000
0
0
60.000
0
2.789.000

2.745.000
11.000
103.000
50.000
0
60.000
10.000
2.979.000

Repræsentantskabsmøde
/ generalforsamling		
56.489

KREDSE / MEDLEMSAKTIVITETER
		
Kredse og kredsaktiviteter
		
Kredstilskud		
3.790.720
4.547.000
KB-seminar		161.676
194.000
Møde for kredsformænd
/ kredsnæstformænd		
40.688
92.000
Kredse og kredsaktiviteter i alt		
3.993.084
4.833.000

4.520.000
175.000

4.735.000
180.000

50.000
4.745.000

51.000
4.966.000

TR-uddannelse
		
TR-grunduddannelse		
1.822.732
1.654.000
TR-efteruddannelse		
131.259
325.000
TR-intro		26.121
36.000
TR-suppleantuddannelse		
27.139
41.000
TR-uddannelse i alt		
2.007.251
2.056.000

1.825.000
200.000
37.000
42.000
2.104.000

1.874.000
154.000
38.000
43.000
2.109.000

Budgettal i tabellen er afrundet til nærmeste hele tusinde
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Regnskab
2018

Vedtaget
budget 2019

Budgetforslag
2020

AMR-aktiviteter		

8.255

50.000

20.000

20.000

Særlige grupper
		
Pensionisthøjskole		536.793
542.000
Børnehaveklasseledere		217.442
269.000
Kostskolestævne		103.907
183.000
Lærere på internationale skoler		
144.763
199.000
Lærerstuderende		
23.915
48.000
Ledige		0
28.000
Efterskoletræf		96.417
0
Særlige grupper i alt		
1.123.237
1.269.000

565.000
230.000
110.000
199.000
25.000
10.000
100.000
1.239.000

580.000
236.000
113.000
204.000
25.000
10.000
0
1.168.000

200.000
0
288.000
-145.000
343.000

205.000
0
296.000
-145.000
356.000

Kursusaktivitet
Åbne medlemskurser		
Lærerkurser		
Minikurser		
Kursusbevilling, fordelingssekretariatet
Kurser i alt		

		
237.000
0
280.000
		
156.565
517.000

171.639
-244.278
229.204

Budgetoverslag			
2021

FSL-skolen		

324.452

500.000

0

0

Sags- og mødeomkostninger		

528.627

450.000

400.000

411.000

Krisehjælp		

63.371

128.000

132.000

135.000

0
0

0
0

570.000
570.000

585.000
585.000

Kampagner
		
Organiseringskampagne		405.164
333.000
Lønkampagne		171.984
1.180.000
Generelle kampagner
/ Pulje til kampagner
0
51.000
Kampagner i alt		
577.148
1.564.000
I ALT (Kredse / medlemsaktiviteter)		

8.781.990

11.367.000

9.553.000

9.750.000

Information
Blad		2.417.714
Hjemmeside inkl. afskrivninger		
168.259
Anden information		
54.705
Information i alt		
2.640.678

2.550.000
357.000
200.000
3.107.000

2.621.000
175.000
205.000
3.001.000

2.692.000
180.000
210.000
3.082.000

100.000
350.000
450.000

100.000
180.000
280.000

103.000
185.000
288.000

Analyser
Medlemsundersøgelser		
Øvrige analyser		
Analyser i alt		

71.428
0
71.428

Budgettal i tabellen er afrundet til nærmeste hele tusinde
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Regnskab
2018

Vedtaget
budget 2019

Budgetforslag
2020

SEKRETARIAT
Lønudgifter m.v.		
Øvrige personaleomkostninger		
Kørsel, rejser, diæter		
Lønudgifter m.v. i alt		

21.300.840
438.796
734.978
22.474.614

21.273.000
800.000
805.000
22.878.000

24.145.000
500.000
800.000
25.445.000

24.797.000
514.000
822.000
26.133.000

Lokaleomkostninger
Ravnsøvej inkl. afskrivninger		
Lejlighed inkl. afskrivninger		
Lokaleomkostninger i alt		

3.247.153
62.911
3.310.064

3.058.000
56.000
3.114.000

3.145.000
65.000
3.210.000

3.229.000
68.000
3.297.000

Inventar inkl. afskrivninger		
34.406
IT-hard- og software inkl. afskrivninger		
1.263.439
Kontorartikler, telefon m.v.		
900.321
Revision		106.956
Forsikring		118.623
Sekretariat i alt		
28.208.424

34.000
1.690.000
900.000
166.000
150.000
28.932.000

35.000
1.800.000
900.000
150.000
160.000
31.700.000

36.000
1.849.000
924.000
154.000
164.000
32.557.000

Særskilte aktiviteter
HKC		-840.426
Frie Skoler		
0
Komplementarselskabet HKC ApS		
-3.750
I alt		
-844.176

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Finansielle omkostninger
Renteudgifter/Finansielle poster		
-215.835
50.000
-200.000
Foreningsskat		0
0
0
I alt		
-215.835
50.000
-200.000
		
Hensættelse, egenkapital		
0
0
		
Udgifter i alt		
46.921.503
54.767.000
53.535.000
		
Resultat		
5.768.337
-757.000
1.000
					

Budgettal i tabellen er afrundet til nærmeste hele tusinde
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Budgetoverslag			
2021

-200.000
0
-200.000
0
56.345.000
-373.000

