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DAGSORDEN
0. Fællessang og tjek-ind

1. Godkendelse af dagsorden

Kl. 13 afbrydes hovedbestyrelsesmødet med generalforsamling for HKC P/S og i
forlængelse heraf generalforsamling for Komplementarselskabet HKC ApS.
Indkaldelserne er sammen med dagsorden og bilag udsendt 6. maj 2020 pr
mail fra HWI.

2. Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Status på medlemssituationen
Status på sager
Meddelelser
Repræsentationer
Status på lønforhandlinger
Opgaveloggen
Håndtering af COVID-19 i Frie Skolers Lærerforening (FU)

3. Drøftelse

a. OK21 (fast punkt)

4. Beslutning

a. Indstilling vedr. optagelse af højskolelærere i Frie Skolers Lærerforening
(FU)
Drøftelser i grupper

b. Indstilling vedr. Frie Skolers Lærerforenings rolle ift. Vejledning af
lærerstuderende under praktikophold (SUP/MLJ)
c. Indstilling vedr. justering af lønindsatsen (FU)
d. Indstilling vedr. professionel kapital (FAU)
e. Indstilling vedr. uddannelsespakker (FU)
f. Indstilling vedr. lærernes indflydelse på digitalisering
g. Indstilling vedr. promovering af samarbejdsudvalg og samarbejdsaftalen
(FAU)
h. Indstilling vedr. programskitse for studieturen (FU)

5. Evt.

REFERAT
0. Fællessang og tjek-ind

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering

a. Status på medlemssituationen
Aktuelt har vi det højeste medlemstal nogensinde, og lige nu ser det ud til,
at vi godt kan leve op til de optimistiske kontingentforudsætninger for 2021.
b. Status på sager
JMO fortalte om sagen, hvor en efterskole de facto er lukket ned, men det
har grundet coronasituationen voldt problemer at få formaliseret lukningen
på en generalforsamling, hvilket har betydet, at medlemmerne er kommet i
klemme, mens TR og TR-suppleant er opsagte. Frie Skolers Lærerforening
har efter ekstern advokatbistand besluttet ikke at forfølge en voldgiftssag,
da vurderingen har været, at grundlaget herfor var for usikkert.
JMO fortalte herudover, at der for tiden er en del syge- og opsigelsessager.
c. Meddelelser
Formanden orienterede om arbejdstidsforhandlingerne i kommunerne.
Forhandlingerne pågår stadig og deadline er udsat på ubestemt tid.
Vi følger naturligvis situationen tæt, da det formentlig vil blive meget svært
at lave en aftale på det statslige område, hvis det mislykkes at blive enige
på det kommunale område.
Formanden tilføjede, at det – jf. artikel i Information – nu er bredt, offentligt
kendt, at der arbejdes på en udsættelse af overenskomstforhandlingerne.
Formanden orientererede herudover om, at der 20. maj 2020 i Folketinget
behandles et lovforslag stillet af Dansk Folkeparti om forbud mod skoler med
mere end 50 procent udlændinge. Det er uklart, hvordan afgrænsningen af
udlændingebegrebet tænkes, hvilket er problematisk, men det er også
usikkert, hvordan graden af opbakning til forslaget vil være. Efterfølgende er
det oplyst, at forslaget er lagt i bunken, der ikke når behandling i dette
folketingsår - så derfor skal det genfremsættes med tre behandlinger osv.,
hvis (/når) det kommer igen.
Slutteligt nævnte formanden en rapport udarbejdet af EVA, hvori elevernes
holdninger til 10. klasserne undersøges. Medierne har valgt en tendentiøs
vinkling, hvori det fremhæves, at knap en fjerdedel af eleverne mener, de
ikke får stort udbytte af at gå i tiende klasse uden at udsagnet
udfordres/kvalificeres. Bortset herfra indeholder rapporten flere interessante
aspekter – formanden sender link til den øvrige hovedbestyrelse.
Næstformanden fortalte, at hun sammen med FH undersøger, om der fortsat
er liv i ekspertgruppen vedr. 10.kl.

HWI fortalte, at der sendes GDPR-materiale (virtuelt oplæg/webinar, elæring
og instruks) til de tillidsrepræsentanter, der på grundt af corona ikke fik
gennemført TR-E om GDPR. Materialet indeholder de samme slides og oplæg
som tillidsrepræsentanterne blev præsenteret for på de fysiske kurser. Det
kan ikke til fulde erstatte det tiltænkte forløb, men i den nuværende
situation, anses tillidsrepræsentanterne for at have gennemført GDPRforløbet, når det elektroniske materiale er gennemgået/udfyldt.
Materialet kan også bruges af KB-medlemmer, der ikke er
tillidsrepræsentanter, og der sendes en kopi til hovedbestyrelsen.
HWI tilkendegav, at Teams kan bruges til andre møder end KB/HB. Licensen
er til fri afbenyttelse for HB-medlemmerne.
HWI orienterede om, at Frie Skolers Lærerforenings regnskab 2019 er
færdiggjort og gennemgået med både valgte og professionelle revisorer.
Sidstnævnte vil gennemgå årsrapporten på HB-mødet i juni.
Der var et spørgsmål om datoerne for TR4 - JMO sender.
I forhold til indkaldelse til kredsgeneralforsamlingerne, har FU fortsat bolden
og holder øje med, hvornår myndighedernes vejledninger
(forsamlingsforbuddet) muliggør gennemførelse.
JMO undersøger, på baggrund af et spørgsmål herom, hvad status er på
situationen omkring tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner.
d. Repræsentationer
RJO fortalte, at efterskoletræfudvalget mødes virtuelt, og at der arbejdes på
træf til afholdelse i november 2020.
e. Status på lønforhandlinger
I.a.b.
f. Opgaveloggen
I.a.b.
g. Håndtering af COVID-19 i Frie Skolers Lærerforening (FU)
Formanden orienterede om sit møde med ministeren, hvor genåbningerne
blev drøftet. Kostskolerne var i første omgang ikke omfattet af
retningslinjerne, men det er nu rettet.
Det generelle indtryk er, at ministeriet har lyttet til de ting Frie Skolers
Lærerforening er kommet med, og flere af disse input afspejler sig i
retningslinjerne, som de er sendt ud.
JMO fortalte, at der torsdag eftermiddag blev udsendt nyhedsbrev til
medlemmerne om retningslinjer for genåbningen for de ældste klasser i
grundskolen og for efterskolerne. Der har været nogle henvendelser, men
det har langt fra medført storm mod sekretariatets telefoner og mailbokse.
JMO orienterede desuden om et par konkrete sager.
En AMR på en skole med en god håndfuld coronasmittede - både elever,

lærere og ledelse - henvendte sig til os med en bekymring i forhold til
ledelsens håndtering. Problemstillingen er blevet løst efter Frie Skolers
Lærerforenings rådgivning af medlemmet, og overvejelser om inddragelse af
Arbejdstilsynet er dermed ikke længere aktuelle.
På en anden skole har ledelsen sået tvivl om gyldigheden af et medlems
lægeerklæring. JMO har kontaktet den relevante skoleforening, og
forventningen er, at sagen er håndteret.

3. Drøftelse

a. OK21 (fast punkt)
Formanden fortalte, at det nu er offentligt kendt, at der arbejdes på en
udsættelse af overenskomstforhandlingerne til 2022 og en forlængelse af den
nugældende overenskomst på baggrund af coronasituationen.
Hvis udsættelsen ikke bliver effektueret, skal processen for Frie Skolers
Lærerforenings kravopstillingsmøder revideres.

4. Beslutning

a. Indstilling vedr. optagelse af højskolelærere i Frie Skolers Lærerforening
(FU)
Punktet har flere gange været drøftet i hovedbestyrelsen, og på dagens
møde skal der træffes endelig afgørelse om, hvorvidt Frie Skolers
Lærerforening ønsker at tilbyde højskolelærerne mulighed for at blive
medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.
Formanden sagde, at oplevelsen er, at Højskolelærerne har et stort ønske om
skiftet, og at det i det forberedende arbejde er blevet endnu tydeligere, at de
rent faktisk må opfattes som en del af familien af frie skoler. Det er en
forudsætning for indstillingen, at de kommende medlemmer med deres
baggrund kan tilbydes et medlemsforhold med samme indhold og kvalitet
som de nuværende medlemmer, hvilket ved godkendelse af dagens
indstilling derfor afstedkommer en række organisatoriske og økonomiske
konsekvenser i Frie Skolers Lærerforening.

I sammenhæng med vedtagelsen af samtlige indstillingens
beslutningspunkter anses ligeledes det tilgrundliggende notat, dateret
11. maj 2020, (jf. bilag) for godkendt i sin helhed.
b. Indstilling vedr. Frie Skolers Lærerforenings rolle ift. Vejledning af
lærerstuderende under praktikophold (SUP/MLJ)
Næstformanden og SUP har i fællesskab fremsendt indstillingen med henblik
på at bringe klarhed over rollefordelingen mellem Frie Skolers Lærerforening

og lærerskolen herunder særligt, hvad foreningen kan og skal tilbyde
lærerskolens kursister under disses praktikophold.
Det blev vedtaget at:
1) Frie Skolers Lærerforening ikke involverer sig direkte i de
studerende på Den frie Lærerskoles ønsker til årspraktikken, men i
stedet henviser parterne på skolen til dialog.
2) Frie Skolers Lærerforening holder sig til rådgivning om
ansættelsesretlige forhold under årspraktikken.
3) Frie Skolers Lærerforening fortsat kan udtrykke sig politisk om
årspraktikken i tråd med foreningens Skole- og Uddannelsespolitik
fra 2018.
c. Indstilling vedr. justering af lønindsatsen (FU)
I lyset af coronasituationen er det vigtigt, at Frie Skolers Lærerforening
fremstår som en realistisk og seriøs modpart for skolerne på lønområdet.
Hovedbestyrelsen godkendte, at forventningerne til lønindsatsen i
det kommende skoleår justeres som foreslået i det vedlagte bilag.
På baggrund af et spørgsmål fra et HB-medlem, blev det slået fast, at
lønlandkortet ikke er en opgørelse i kroner og ører, men afspejler
tillidsrepræsentantens skøn over, hvorvidt skolen er på niveau med
folkeskolerne i området.
d. Indstilling vedr. professionel kapital (FAU)
Professionel kapital har til hensigt at begrebsliggøre indsatsen med
arbejdsmiljø på skolerne. Arbejdsmiljøindsatsen ligger på skolerne, og
arbejdet med professionel kapital - som vil være en del af oversigten
over uddannelsespakker, jf. pkt. 4.e - kan således være en indgang til at
konkretisere og kvalificere arbejdsmiljøindsatsen på skolerne
Det blev vedtaget, at:
1) Uddannelsespakken for 20/21 indeholder, rettet mod
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, emnet
professionel kapital, og der vil være tale om intern oplægsholder.
Der vil være fokus på, hvordan den enkelte skole kan arbejde
med professionel kapital.
2) To eller flere kredse kan vælge at gå sammen om at udbyde et
arrangement om professionel kapital.
e. Indstilling vedr. uddannelsespakker (FU)
Der var en drøftelse af oversigten over uddannelsespakkerne og
kursusindholdet for det kommende skoleår. Der blev foreslået tilføjelsen af
følgende kurser:
- Mellem jura og forhandling
- Hviletid på efterskolerne
- Løn (brush-upkursus for erfarne tillidsrepræsentanter)

Med de ovenstående tilføjelser blev oversigten over
uddannelsespakker taget til efterretning. Herudover tiltrådte
hovedbestyrelsen, at der ikke planlægges med et TRE-tilbud i
efteråret 2020.
Det blev desuden tilkendegivet, at deadline for aftaler omkring oplæg kan
strækkes til udgangen af juni 2020.
f. Indstilling vedr. lærernes indflydelse på digitalisering
Indstillingen er en konkretisering af digitaliseringsindsatser under og i
sammenhæng med foreningens digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget på
HB-mødet i august 2019. I det indstillede er der fokus på lærernes
indflydelse på digitalisering, og hvordan digitalisering kan indarbejdes i FSLklubmaterialet med fokus på brug af forskellige virkemidler og værktøjer
herunder også, hvad coronasituationen har ændret i relation til eksempelvis
fjernundervisning, videokonferencer etc. Der var i forlængelse heraf en
drøftelse af netop indsatsernes timing ikke mindst i lyset af
coronasituationen.
Med vedtagelse af indstillingen, blev det besluttet at:
1) I november/december 2020 sender sekretariatet til alle
tillidsrepræsentanter opfordring til at arrangere et møde i FSLklubben om digitalisering af undervisning og digitalisering af
kommunikation.
2) Sammen med opfordringen modtager hver tillidsrepræsentant
digitalt materiale, der kan bruges på mødet i FSL-klubben.
Det blev dog ligeledes besluttet, at FAU og KoP forud for
gennemførelsen indleder et samarbejde om indholdet i materialet
med henblik på, at FAU tydeliggør deres ønsker og visioner for
klubmaterialet og indsatsen generelt. Det påhviler således FAU, at
arbejde videre med dette og med indstillingen i udvalgsregi, og samarbejde
med KoP om klubmaterialets indhold.
g. Indstilling vedr. vedr. promovering af samarbejdsudvalg og
samarbejdsaftalen (FAU)
I forhold til indstillingen, der blev behandlet på forrige HB-møde, er blandt
andet målgruppen blevet præciseret. Der var en drøftelse af, hvordan de
foreslåede tiltag kan bakkes op af politisk fokus i både kredse og
hovedbestyrelsen. Med indstillingens vedtagelse tilkendegives et behov, og der
var enighed om, at det kun giver mening, hvis indsatserne iscenesættes og
understøttes politisk. Hvordan dette skal eksekveres, drøftes i forbindelse med
processen omkring strategipapiret.
Det blev besluttet, at:
1. Sekretariatet planlægger og gennemfører en
kommunikationsindsats, fx i form af et faktaark, for at oplyse om og
promovere samarbejdsudvalg og samarbejdsaftalen. Særligt fokus
vil være på skoler, der enten ikke har pligt til at oprette
samarbejdsudvalg og skoler, der står foran oprettelse af
samarbejdsudvalg.

2. Kredsene opfordres til at tage samarbejdsudvalg og
samarbejdsaftalen op som et emne i egen kreds. Som en integreret
del af kommunikationsindsatsen beskrevet ovenfor gøres
opmærksom på muligheden for, at Samarbejdssekretariatet
medvirker i arrangementer på konkrete frie skoler eller besøger en
kreds.
3. Sekretariatet skal i planlægningen af næste skoleårs
tillidsrepræsentantuddannelse fortsat have tydeligt fokus på
samarbejdsudvalg og samarbejdsaftale.
Det blev herudover besluttet, at det i forbindelse med vedtagelsen af
strategipapiret for det næste år, aftales, hvordan der sættes politisk
fokus på at iscenesætte og understøtte de ovenfor nævnte indsatser
og arbejdet med at promovere samarbejdsudvalg og
samarbejdsaftalen generelt.
h. Indstilling vedr. programskitse for studieturen (FU)
Der er udarbejdet en programskitse for studieturen, som er vedtaget til
gennemførelse i november 2020. Der hersker dog stor tvivl om, hvorvidt
turen kan gennemføres blandt andet som følge af, at coronasituationen har
udskudt overenskomstforhandlingsforløbet i Norge til efteråret 2020. Der
træffes endelig beslutning om studieturen i august/september. Indtil da
arbejdes der videre med turens indhold/program som beskrevet i
programskitsen.
Det blev således besluttet, at:
1) hovedbestyrelsen godkender programskitsen som udgangspunkt
for den videre planlægning af studieturen
2) der senest medio september 2020 tages endelig stilling til,
hvorvidt studieturen gennemføres som planlagt 4.-6. november
2020

5. Evt.

