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Referat fra årsmødet for højskoleudvalget i Frie Skolers 
Lærerforening 
Mødet blev afholdt online på Teams d. 28. februar kl. 20.00 
 

1. Velkomst 

Udvalgsformand, Sigrid Dahl Lauenborg bød velkommen 
 

2. Valg af dirigent og referent 

Uffe Rostrup blev valgt som dirigent 
Simon Astrup blev valgt som referent 
Uffe Rostrup takkede for valget som dirigent og konstaterede, at mødet 
ikke er indkaldt rettidigt. Forklaringen er årsmødet skulle have fundet 
sted d. 10. marts i forbindelse med højskoletræffet på Hornstrup Kursus-
center, men dette blev aflyst pga. corona. Årsmødet blev i stedet ind-
kaldt hastigt, da højskolelærerne netop nu har god tid pga. nedluknin-
gerne af højskolerne. Et sidste argument for at sprænge tidsfristen har 
været, at det er nødvendigt at få sat valgprocessen af et nyt udvalg i 
værk, da udvalget ikke er valgt i Frie Skolers Lærerforening, men har 
deres legitimitet valg i DM. Ingen havde indsigelser mod årsmødets af-
holdelse, og årsmødet kunne således gennemføres.   
 

3. Beretning fra udvalgsformand, Sigrid Lauenborg Dahl 

Sigrid Lauenborg Dahl berettede om et begivenhedsrigt år, hvor over-
gangen fra DM til Frie Skolers Lærerforening er blevet en realitet. Orga-
niseringen af højskolelærerne er et væsentligt fokusområde for forenin-
gen og udvalgsformanden har haft en observatørpost i Frie Skolers Læ-
rerforenings hovedbestyrelse. Desuden berettede udvalgsformanden om 
gennemførte aktiviteter, herunder 16 højskolebesøg og annoncer i blade. 
Strategien med højskolebesøg har været en succes også selvom besøgene 
ikke har kunnet gennemføres i en periode pga. corona.  
 

4. Status på organisering af højskolelærere v. højskolekonsulent, 
Simon Astrup 

Simon Astrup berettede at foreningen dags dato har 140 højskolemed-
lemmer og at udviklingen trods udfordringerne med corona ligger over 
det målsatte. Udviklingen i medlemstallet er stagneret under nedluknin-
gen, men det forventes, at der kommer vækst igen, når der lempes på 
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restriktionerne. Vi ved nu fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at 
der skal organiseres 373 højskolelærere for at opnå forhandlingsret. Det-
te mål anses for at være realiserbart.  
 

5. Aktuelle politiske dagsordener v. formand for Frie Skolers Lærer-
forening, Uffe Rostrup 

Uffe Rostrup orienterede om overenskomstforhandlingerne på det stats-
lige område, som kan få betydning for højskolelærernes vilkår både på 
kort sigt uden overenskomst og især på længere sigt, hvis/når overens-
komsten til sin tid kan forhandles 
 

6. Orientering om valg til højskoleudvalget 

Sigrid Lauenborg Dahl orienterede om udvalgets arbejde, mens Simon 
Astrup orienterede om valgets praktiske afholdelse. Man kan melde sit 
kandidatur indtil d. 2. februar kl. 12.00. Ved kampvalg sendes der et link 
til højskolemedlemmer, som kan afgive sin stemme inden for en uge. 
Valgets resultat meddeles via et nyhedsbrev. De fire med flest stemmer 
vælges til udvalget, mens de to med 5. og 6. flest stemmer bliver supple-
anter.  
 

7. Indkomne forslag 

Intet 
 

8. Eventuelt 

Der blev spurgt til hvordan det forholder sig med voldgiftssager for høj-
skolelærere. Uffe Rostrup svarede, at han vil tage det op i foreningens 
forretningsudvalg.  
Der blev spurgt til tillidsmandslignende ordninger og arbejdsmiljøre-
præsentanter, når der ikke er en overenskomst. Frie Skolers Lærerfor-
ening understreger, at man desværre ikke kan nyde beskyttelse i forhold 
til opsigelser, hvorfor det for nuværende anbefales at tage kontakt til 
højskolekonsulenten, hvis der opstår konfliktfyldte situationer og for-
handlinger om lokale forhold.  
Der blev spurgt til kurser, der målrettes højskolelærere. Foreningen øn-
sker, at der på udbudte kurser kan være en bred repræsentation af lære-
re, men at der pt arbejdes på kurser, der har særlig relevans for højskole-
lærere.  
 


