
 

 

 

 

 

 

 

5. juli 2020 

 

Inspirationsark til organisering 
af nye kolleger på de frie skoler 
 

I løbet af skoleårets tre første måneder dukker små 900 nye ansigter 

op på lærerværelserne på det frie skoleområde. Og det er vigtigt, at 

de så hurtigt som muligt bliver medlemmer af Frie Skolers Lærerfor-

ening. Det er vigtigt for os alle sammen. For Frie Skolers Lærerfor-

ening er os. Frie Skolers Lærerforening er ikke noget 

fremmed, ikke en forretning, ikke et sekretariat. Frie Skolers Lærer-

forening er det faglige, politiske og sociale fællesskab mellem lærerne 

på de frie skoler, og jo flere vi er, jo stærkere står vi, og jo lettere er 

det for os at være lærernes stemme og støtte. 

Konsulenterne på sekretariatet og kredsformændene besøger nyop-

rettede skoler og skoler uden tillidsrepræsentant for at organisere 

lærerne der, men det er yderst vigtigt, at du som tillidsrepræsentant 

får så mange ind i FSLklubben som muligt – det er godt for forenin-

gen, men det er også helt afgørende for dit mandat som tillidsrepræ-

sentant for lærerne på skolen. 

 

For at støtte og hjælpe dig i det organiseringsarbejde har vi skrevet 

dette lille inspirationsark, som vi håber, at du kan og vil bruge. 

 

Man kan ikke skrive en guide, som passer lige godt i alle situationer, 

så du må tilpasse den til dit formål og din situation. Hvis du har 

spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kom-

munikationschef Mikkel Hvid (mhv@fsl.dk). 

 

1. Stil spørgsmålet 

Når Epinion og arbejdsmarkedsforskere spørger folk på arbejdsplad-

serne, hvorfor de ikke har meldt sig ind i en fagforening, svarer ho-

vedparten af dem, at der ikke er nogen, som har spurgt dem, om de 

vil være medlemmer. Det viser alle erfaringer fra organiseringskam-

pagner. 

Som tillidsfolk forsømmer vi at opfordre de nye kolleger til at melde 

sig ind. Så stil spørgsmålet. Spørg dine nye kolleger, om de har meldt 
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sig ind. Det er måske ikke det allerførste, du skal gøre. Giv dem lige 

en uges tid. Men husk at stille spørgsmålet. Og husk at følge op på 

det. 

Vi ved, at det ikke føles let og naturligt for alle at stille den slags 

spørgsmål. Det kan virke lidt sælger-agtigt, og mange af os kan ikke 

lide den rolle. 

Men tænk det omvendt. Det er ikke dig, som pådutter dem en eller 

anden unødvendig dims. Du gør det, fordi du ved, at det er vigtigt 

for dem. Du forsøger at få dem med i fagforeningen, fordi du ved, at 

det er vigtigt for dem. Du hjælper dem. 

 

2. Mød dem ansigt til ansigt 

Intet virker så godt som personlig kontakt. Og intet virker så overbe-

visende som det, vi hører fra en, som ligner os. 

Derfor er det vigtigt, at du møder dine nye kolleger face to face. Gå 

hen og præsentér dig. Sig, at du er lærernes tillidsrepræsentant og 

dermed også deres tillidsrepræsentant. Spørg, om de er faldet godt 

til. Og fortæl dem, at du snarest vil indkalde alle de nye til et møde, 

hvor du orienterer om de aftaler eller forståelser, der ligger til grund 

for samarbejdet på jeres skole, og om, hvorfor de skal stå i fagfor-

eningen. 

 

3. Lyt længe – snak kort 

Når du møder din nye kollega, er det en god ide, at du spørger ind 

til, hvordan det går, om der er noget, hun er i tvivl om, og om hun 

har spørgsmål eller problemer. 

Når kollegaen svarer, kan du hjælpe. Det kan være med arbejdstiden. 

Det kan være om jeres lokale aftaler. Det kan være om lønnen. Men 

ved først at spørge, sikrer du dig, at din hjælp og dine råd er rel vante 

for hende. Det er altid en god ide, at du lytter, før du taler. Og at du 

lytter mere, end du taler. 

 

4. Plej relationerne 

Som tillidsrepræsentant er du talsmand for lærerne. Og du har en 

naturlig interesse i, hvordan dine kolleger har det, hvordan de ople-

ver arbejdsmiljøet, og hvordan de trives på arbejdspladsen. Så sæt dig 

hen til de nye i kaffepausen og spørg, hvordan de har det. Det er ikke 

nok, at du gør om det, den første dag de møder på skolen. Din inte-

resse for dem må ikke dø, når kalenderen viser 1. september. At pleje 
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relationerne sker hele året og hele tiden. Din interesse bør ikke kun 

gælde de nye kolleger, men også dem, som ikke er medlemmer. Prøv 

engang imellem at sætte dig ned og snak med dem. 

Interesser dig for dem som deres tillidsrepræsentant. Måske er det 

det, der skal til, for at ikke-medlemmerne melder sig ind. Naturligvis 

skal du kun rådgive og hjælpe de kolleger, som er medlemmer – det 

ligger i rollen som tillidsrepræsentant. Men du kan sagtens opbygge 

relationer til ikke-medlemmerne. Og det kan du gøre med fordel. 

 

5. Forbered din elevatortale 

”Hvorfor skal jeg være medlem – hvad får jeg ud af det?”. På et eller 

andet tidspunkt er der en, som stiller dig det spørgsmål. Og så er det 

vigtigt, at du har din elevatortale klar. Du skal meget kort og klart 

give ikke-medlemmet svar på spørgsmålet. Og det kan du kun, hvis 

du har forberedt dig og tænkt svaret godt igennem: 

 

Hvorfor skal man som lærer på din skole melde sig ind i Frie Skolers 

Lærerforening? 

 

Der kan være mange gode grunde.  

Nogle satser på trygheden og forsikringselementet (for eksempel: Du 

kan få hjælp, hvis skolen går konkurs).  

Andre satser på fællesskabet (for eksempel: Som lærere drøfter vi i 

fællesskab, hvordan vi skal forholde os til opgaveoversigten og ledel-

sens udspil om, hvor meget forberedelsestid vi har). 

Andre igen satser på politiske værdier (for eksempel: Fagforeningen 

er en afgørende del af den danske model, og det er vigtigt, at vi hol-

der fast ved den samarbejdskultur, som vi har i Danmark og de andre 

nordiske lande). 

 

Vi ved ikke, hvad det er, du lægger vægt på. Men vi kender syntak-

sen for det vindende argument, og det ser nogenlunde således ud: 

 

En værdifuld påstand (for eksempel: Sammen kan vi sikre hinanden 

gode betingelser). 

En begrundelse (for eksempel: Hvis vi er enige og koordinerer, bliver 

ledelsen nødt til at lytte til os og komme os i møde). 

Et udbytte (for eksempel: Du får tid til at forberede undervisningen 

ordentligt). 

En overordnet værdi (for eksempel: Du kan være stolt af dig selv 

som lærer og af dit arbejde). 
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Det behøver ikke at være så skematisk, og du må finde den form og 

den påstand, som passer bedst til dig. Men generelt ser det overbevi-

sende argument ud som beskrevet. Og det er en god ide, hvis du træ-

ner din elevatortale, så du er parat til at levere den overbevisende. 

 

6. Giv noget – få noget 

Det kan også være en god ide at invitere de nye med til et møde i 

FSLklubben, inden de har nået at melde sig ind. Invitationen tjener 

flere formål. Du viser dem, at på jeres skole er man medlem af Frie 

Skolers Lærerforening. Det argument virker naturligvis bedst på de 

skoler, hvor langt de fleste lærere er med. Ved at invitere de nye in-

den for tager du det for givet, at de hører til i flokken, og når du gør 

det, bliver de det sandsynligvis også. 

 

Afslutning 

Frem til 2013 kom medlemmerne af sig selv til Frie Skolers Lærerfor-

ening, og mange fagforeninger følte vel også, at organisationsgraden 

var tilstrækkelig høj. 

Den går ikke længere. Slet ikke for os. Som en relativt lille fagforening 

må vi genoptage en af fagbevægelsens klassiske udfordringer og sy-

stematisk arbejde for at organisere flere. Hvis vi skal forblive en selv-

stændig og stærk stemme for lærerne på de frie skoler, så skal vi være 

flere medlemmer. Vi skal have fat i de nye, som kommer på skolerne. 

Og vi skal have flere af de ikke-medlemmer, som sidder ude på læ-

rerværelserne, til at melde sig ind. 

 

Det er udfordringen, det er opgaven. 

 

Frie Skolers Lærerforening er medlemmernes forening, og vi er ikke 

stærkere end det svageste led i kæden. Fællesskab gør stærk, og der-

for er din organiseringsindsat helt afgørende for foreningen, for sko-

len og for det enkelte medlem. 

 

Og husk: Du er altid velkommen til at invitere din kredsformand, 

foreningens næstformand eller mig på besøg på skolen, hvis du kun-

ne have brug for eller lyst til det. 

 

Rigtig godt skoleår 

Uffe Rostrup 

 

 


