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Mødedagsorden: 

Frie Skolers Lærerforening 

Hovedbestyrelsen 

 

 

Hovedbestyrelsen:  

Formand Uffe Rostrup (URO), næstformand 

Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Lars Holm 

(LHO), Rikke Friis (RFR), Rikke Josiasen 

(RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky 

Bennetzen (RBE), Minna Riis (MRI), Hanne 

Lindbjerg Kristensen (HLK), Lykke Svarre 

(LSV) 

Observatør: Sigrid Lauenborg Dahl (SLD) 

 

Sted: Teams 

Start: onsdag 11.11.2020 kl. 09.00 

Slut:  onsdag 11.11.2020 kl. 15.00  

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), 

kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils 

Tjell (NTJ), referent. 

 

Fraværende: Forhandlingschef Jette Morsing 

(JMO) 

 
 

DAGSORDEN 

0.  Fællessang og tjek-ind 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering 
a. Status på medlemssituationen  
b. Status på sager 
c. Meddelelser 

d. Repræsentationer  
e. Status på lønforhandlinger 

 

3. Drøftelse   
a. OK21 (fast punkt) – ingen bilag 
b. Lønindsats på skoler uden tillidsrepræsentant (RJO) 

c. Corona – ingen bilag 
 

4. Beslutning 
a. Indstilling om undersøgelse af eventuelle krænkelser og sexisme blandt 

politikere og tillidsvalgte (FU) 
b. Indstilling vedr. strejkeudtag (FAU) 
c. Udvalgsmødernes placering (RJO) 

d. Støtte til ulandssekretariatet (FU) 
e. Mulighed for at gøre bestyrelsesansvar gældende (FU) 

 

5. Evt. 
 



2 
 

REFERAT 

0.  Fællessang og tjek-ind 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering 
a. Status på medlemssituationen 

Oktober bød på en medlemsfremgang på 59. 
I forhold til organisering på højskolerne er coronarestriktionerne en stor 

begrænsning, og det vil givetvis sænke tempoet for medlemstilgang fra 
denne kant. 

 
b. Status på sager 

Næstformanden orienterede om en sag, hvor der har været lønforhandling 

på niveau 3. Der er lukket en aftale på et ikke prangende, men efter 
omstændighederne, acceptabelt niveau, der er en smule bedre end den 

aftale, der var skitseret i forbindelse med niveau 2-forhandlingerne. 
 
HWI fortalte, at der foreligger en begæring om forligsnævnssag for ikke-

medlemmer. Frie Skolers Lærerforening stiller med to 
hovedbestyrelsesmedlemmer til nævnet, men de implicerede ydes ikke 

juridisk bistand osv. 
 

Der har været mæglingsmøde på en skole, hvor det er aftalt, at skolen 
betaler bod for manglende opgørelse af arbejdstid mm. Skolen er 
sideløbende hermed af Arbejdstilsynet pålagt at udarbejde APV inden en 

given frist.  
 

Frie Skolers Lærerforening har indgivet konkursbegæring mod en skole, og 
her afventes skifterettens behandling. Medlemmerne er orienteret.  
 

Herudover blev der orienteret om en afskedigelsessag, hvor der er en 
principiel diskussion af gyldigheden af en underskrift afgivet under pres og 

mulighederne for at medlemmet derfor kan trække underskriften på 
fratrædelsesaftalen tilbage. 
 

c. Meddelelser 
Formanden understregede, at alle bør tage stilling til meddelelsespunktet 

også selvom man ikke har meddelelser – i så fald noteres, at den givne 
kreds ikke har meddelelser til mødet. 
 

HWI fortalte, at der er ansat barselsvikar for kommunikationsmedarbejder, 
som starter medio december. 

 
Der var en drøftelse vedrørende uforbrugte midler i forbindelse med aflyste 
arrangementer i kredsregi. Det blev aftalt at reglerne om kredsformue 

fastholdes uændret, og således vil kredsenes overskud, der overstiger 
150.000kr. tilgå hovedforeningen/fælleskassen. Det er i foreningens 

interesse at få så mange arrangementer gennemført som muligt, også 
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selvom der kan forekomme økonomiske forskydninger, når de udskudte 
arrangementer gennemføres.  

 
Ligeledes vedrørende aflyste/udskudte arrangementer, blev det slået fast, 
at almindelige forskydninger kan foretages af det ansvarlige 

hovedbestyrelsesmedlem. Kun hvis det giver anledning til ændrede 
afholdelseskadence for et arrangement, skal dette forelægges for 

hovedbestyrelsen til godkendelse. I forhold til det udskudte efterskoletræf 
drøfter RJO dette med udvalget. 
Der er en fælles, digital foreningskalender under udarbejdelse (forventes 

færdig inden årsskiftet), og denne vil være anvendelig i forhold til, når en 
række udskudte arrangementer skal genplanlægges i 2021. 

 
Det er foreslået at uddele mundbind med logo til alle medlemmer – som 
merchandise. Der var en drøftelse af udgifter og af muligheder for 

distribuering. 
Med fem stemmer for og en imod (fire undlod at stemme) blev det 

vedtaget, at der indkøbes mundbind til alle medlemmer, og at disse 
fordeles gennem sekretariatet, kredsformænd og 
tillidsrepræsentanterne. Omkostningerne anslås at blive i omegnen af 

300.000 kr. 
 

 
Formanden bragte en idé på banen om at lave en række arrangementer til 
medlemmerne som noget opmuntrende at samles om i coronatiden. 

Formålet var at lodde stemningen forud for en egentlig indstilling 
umiddelbart efter mødet. 

Der var generelt opbakning til ideen, som de fleste gav udtryk for, er et 
glimrende tiltag, som Frie Skolers Lærerforening med rette kan stå i 

spidsen for. Der var en drøftelse af indhold/genrer, og der var generelt 
opbakning til formandens ide om, at det skal være markante/kendte navne 
med en vis tiltrækningskraft. Det første arrangement bliver et pilotprojekt, 

men med hensigten om to-tre opfølgende arrangementer, hvor der kan 
laves noget medlemsinddragelse omkring, hvad indholdet skal være og 

med hvem. 
Formanden skriver indstilling til behandling via Teams. (red.- indstillingen 
er efterfølgende blev tiltrådt, og under overskriften ”Et lille lys i mørket” 

arrangerer Frie Skolers Lærerforening sociale/kulturelle arrangementer for 
medlemmerne i løbet af vinteren). 

 
d. Repræsentationer  

Næstformanden nævnte, at der 12. november holdes møde med det 

nyvalgte udvalg – udsat fra foråret - på Den fri lærerskole.  
 

e. Status på lønforhandlinger 
IAB 
 

3. Drøftelse   
a. OK21 (fast punkt)  
Formanden gav en orienterende status.  
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b. Lønindsats på skoler uden tillidsrepræsentant (RJO) 

Der var en drøftelse af lønindsatsen på skoler uden tillidsrepræsentanter og 
behovet for at justere denne indsats efter fem år med fokus på disse skoler. 
På baggrund af drøftelsen – som opsummeres separat og udsendes i Teams – 

kommer sekretariatets løngruppe med et konkret oplæg. I oplægget indgår 
også (på baggrund af spørgsmål fra et hovedbestyrelsesmedlem) at 

undersøge, hvor stort omfanget af sager på niveau 2 og 3 omhandlende ikke-
medlemmer er. 
  

c. Corona  
Formanden fortalte, at der er fundet en løsning på pendlerproblematikken i 

det nordjyske i forbindelse med coronanedlukningen.  
I forhold til arbejdstid giver det udfordringer for en del lærere, at der opstår 
en opgave- og timepukkel, som skubbes foran. Herudover kan kombinationen 

af fremmøde- og fjernundervisning give arbejdstidsrelaterede udfordringer.  
Corona giver særlige udfordringer for højskolerne. Der er i øjeblikket 

overvejelser omkring, hvorvidt højskolerne skal have lov til at modtage nye 
kursister efter jul. 
 

HWI nævnte, at de syv cluster5-berørte nordjyske kommuner jf. 
bekendtgørelsen gennemfører nødundervisning. Der er en uløst problematik i 

forhold til pasningsbehov, som henhører under bopælskommunen, hvilket kan 
give udfordringer, hvis denne ikke er den samme som lærerens arbejdsplads.  
 

HWI understregede i øvrigt, at lærerrådsmøder kan afholdes med mere end ti 
deltagere, da de (kan) vurderes nødvendige for skolens pædagogiske virke og 

drift. Dette kan ikke overføres til FSL-arrangementer, som klubmøder, hvor 
det er rimeligt at fastholde respekten for forsamlingsbegrænsningerne. Når 

Frie Skolers Lærerforening skriver ud/inviterer, tager dette således 
udgangspunkt i overholdelse af forsamlingsforbuddet.  
 

Efterskoleforeningen har slået fast, at efterskolerne gerne må bruge penge på 
egne tests. HWI fortalte, at der er relativt få medlemshenvendelser om dette 

og andet coronarelateret. 
 
Der udsendes et medlemsnyhedsbrev på engelsk om brug af visir/mundbind 

etc. 
 

4. Beslutning 
a. Indstilling om undersøgelse af eventuelle krænkelser og sexisme blandt 

politikere og tillidsvalgte (FU) 
Der er gennemført en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, og 

derfor indstiller FU, at der gennemføres en lignende kortlægning på det 
politiske niveau, så vi kan indgå og udtale os i debatterne på baggrund af 
komplet viden om egne forhold. Sekretariatet håndteres i egne processer 

(APV etc.)  
Der var enighed om behovet, hvorefter der var en kort drøftelse af 

undersøgelsens udbredelse. Dette besluttes efter oplæg fra en 
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hurtigtarbejdende arbejdsgruppe jf. nedenfor.  
 

Det blev således besluttet at: 
1) Der gennemføres en undersøgelse af krænkelser, sexisme og 
kultur i forbindelse med det politiske arbejde og ved 

arrangementer for foreningens politikere og tillidsvalgte. 
 

2) Der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg bestående af et 
medlem af HB og et medlem af FU, som i samarbejde med KoP har 
mandat til at træffe beslutning om omfang, indhold og praktisk 

gennemførelse af undersøgelsen. Udvalget består af RJO, MLJ og 
MHV. 

 
3) Undersøgelsen gennemføres inden juleferien. 
 

b. Indstilling vedr. strejkeudtag (FAU) 
Refereres ikke 

 
c. Udvalgsmødernes placering (RJO) 

Udvalgsmøderne har i en periode været afholdt sammen med 

hovedbestyrelsesmøderne. Forslagsstilleren oplever dog, at dette fører til 
dårlig forberedelse og lavere engagement, da det er svært at forberede og 

afholde to forskellige møder simultant. Det foreslås derfor at gå tilbage til 
den tidligere ordning, hvor der mellem hovedbestyrelsesmøderne var et 
udvalgsmøde på HKC. 

 
Der var bred og entydig opbakning til forslaget, og det blev således 

besluttet, at udvalgsmøderne placeres mellem HB-møderne, så 
snart det praktisk kan lade sig gøre. 

 
Sekretariatet arbejder videre med planlægningen af den reviderede 
udvalgsmødestruktur. 

 
 

 
d. Støtte til ulandssekretariatet (FU) 

Ulandssekretariatet beskriver indsatsen for at støtte arbejderne i Kenya og 

samtidigt profilere fagbevægelsens stærkeste værdier som international 
solidaritet. Der er tale om en ekstraordinær indsats i forbindelse med 

covid-19, og der er ifølge FH bred opbakning blandt 
medlemsorganisationerne. De humanitære midler for 2020 er disponeret, 
og dette formål er anderledes allerede fordi, det kommer fra FH. 

 
Det blev besluttet, at Frie Skolers Lærerforening støtter 

ulandssekretariatet med kr. 10.000. 
 
 

e. Mulighed for at gøre bestyrelsesansvar gældende (FU) 
På en konkret skole har bestyrelsen godkendt, at der optages elever 

udenfor den målgruppe skolen var godkendt til og havde rammer og 
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kompetencer til at kunne rumme. Det er dokumenteret, at bestyrelsen har 
været vidende om dette, og har godkendt det og/eller undladt at gribe ind. 

Frie Skolers Lærerforening har i en årrække været i dialog med 
medlemmerne, skolens leder og bestyrelse. Skolen lukker med udgangen 
af året. 

 
Frie Skolers Lærerforening vil rette formel henvendelse fra formanden til 

STUK. Med henvendelsen sendes et utvetydigt signal om at 
bestyrelsesansvaret ikke må siddes overhørigt. 
 

Det blev besluttet, at der rettes en officiel henvendelse til 
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

om at bestyrelsen på en navngiven skole har ageret 
ansvarspådragende, og at bestyrelsens medlemmer derfor er 
økonomisk ansvarlige for det tab, medarbejderne lider ved skolens 

lukning. 
 

 

5. Evt. 
Der var en drøftelse af de aflyste/udsatte TR-U-arrangementer og 
genplanlægningen heraf. 

 
 


