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DAGSORDEN 

0. Tjek-ind og godkendelse af dagsorden 

1. Stillingtagen til CFU-resultat (herunder drøftelse af fireugersvinduet til organisationsforhandlinger) 

2. Orienteringsmøder om OK21 

3. Corona (herunder genåbningen, test og eksamener) 

4. Gennemførelse af kredsgeneralforsamlinger (jf. indstilling udsendt på Teams)  

5. Evt. 

 

 

REFERAT 

0. Tjek-ind og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt og tjek-indrunde blev gennemført. 

1. Stillingtagen til CFU-resultat (herunder drøftelse af fireugersvinduet til organisationsforhandlinger) 

Formanden gennemgik CFU-forliget. 

Formanden sagde, i lighed med, hvad han har udtalt på foreningens hjemmeside osv., at aftalen er 

tilfredsstillende. Det er ikke en aftale, der giver anledning til jubelscener, men i sin kontekst, hvor corona 

sætter økonomiske begrænsninger, er forliget acceptabelt, og det er herudover meget tilfredsstillende, at 

der kommer en arbejdstidsaftale som afløser for Lov409. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer 

kommenterede, at aftalen faktisk er bedre end det forventede og i sammenhæng med arbejdstidsaftalen, 



udgør den et positivt budskab, hvor eksempelvis også seniorordningen kan fremhæves. 

Der er en kommunikativ udfordring omkring den økonomiske ramme. Reststigningen holdes på vores 

område uden for resultatet, som således er 5,25 procent plus 0,5 procent gange tre år (=6,75 procent), 

mens reststigningen på det kommunale område forventes forlodsfinansieret og betydeligt lavere.  

Formanden fremhævede og forklarede herudover enkelte konkrete elementer i aftaleteksten, hvorefter 

forliget blev drøftet og kommenteret, ligesom der var spørgsmål til specifikke dele af aftalen. Der var 

ligeledes en drøftelse af sandsynlige og usandsynlige scenarier omkring det samlede forligs godkendelse. 

Det største konfliktpotentiale vurderes at være på det kommunale område. 

 

Hovedbestyrelsen tiltrådte enstemmigt CFU-forliget. Formanden meddeler LC, at Frie Skolers 

Lærerforening tiltræder forliget. 

 

Der var efterfølgende en drøftelse af fireugersvinduet til organisationsforhandlinger. 

Formanden fortalte, at alle penge er brugt ved CFU-bordet, og at organisationsforhandlingerne således 

reelt foregår uden mulighed for at tilføre finansiering til nye tiltag/aftaler. 

 

2. Orienteringsmøder om OK21 

Med indgåelsen af CFU-forlig giver det ikke længere mening at afholde rene arbejdstidsmøder for 

tillidsrepræsentanterne, og der er ikke tid til adskilte møder om overenskomstaftalen og arbejdstidsaftalen. 

Det er nødvendigt, at alle medlemmer præsenteres for den aftale, de skal stemme om, og så vil der være 

tid til at klæde tillidsrepræsentanterne grundigt på i forhold til arbejdstidsaftalen i løbet af efteråret. Det er 

beklageligt, at arbejdstidsmøderne nu må aflyses, men OK21-forløbet har overhalet os, og det må planerne 

indrette sig efter. Der var en drøftelse af indstillingen, og det blev herefter besluttet at: 

1) der afholdes orienteringsmøder om OK21 – med særlig fokus på arbejdstidsaftalen - for 

alle foreningens medlemmer og tillidsrepræsentanter.   

2) møderne afvikles af sekretariatet og formandskabet som webinarer via Microsoft Teams,  

3) møderne opdeles/tematiseres i forhold til skoleformerne med landsdækkende møder, så 

der afholdes tre møder for grundskolerne, to for efterskolerne og et for kostskolerne i 

tidsrummet fra 15. marts til 22. marts. 

4) De foreslåede møder – som skitseret i pkt. 1-3 – afløser de planlagte arbejdstidsmøder til 

afholdelse i kredsene. 
 

Møderne forventes ifølge formanden at blive af tre timers varighed, hvor fordelingen vil blive en time 

omhandlende overenskomstaftalen og forhandlingskrav, mens to timer vil handle om arbejdstidsaftalen. 

Sekretariatet forestår både aflysninger og indkaldelser samt kommunikation herom. Der sigtes desuden på, 

at klubmaterialet, som skal danne baggrund for præsentation af arbejdstidsaftalen ude på skolerne, kan 

være færdigt i den uge, hvor orienteringsmøderne løber af stablen. 

 

3. Corona (herunder genåbningen, test og eksamener) 

Der var en drøftelse af de tre coronatemaer, som fylder mest i foreningen lige nu. 

I relation til test, kommer der i øjeblikket en del henvendelser til både kredsformænd og sekretariatet. 

Anledningen er, at lærerne på de frie skoler er udset til, efter oplæring, at kunne teste kolleger. Denne 



ordning er ikke bragt i spil på folkeskoleområdet, så den er ikke alene i sig selv uacceptabel, der er også tale 

om en eklatant forskelsbehandling mellem lærerne i de to sektorer. Formanden har på denne baggrund – 

som skoleforeningerne – valgt at skrive til justitsministeren. (red.: efterfølgende er det besluttet, at 

kommunerne nu tilbyder lærerne på de frie skoler en ordning med test, tilsvarende den på 

folkeskoleområdet). 

JMO understregede, at arbejdsgiveren godt kan tvinge en ansat til at blive testet, men at der skal være en 

saglig, driftsmæssig begrundelse (som den ansatte skal kunne få oplyst). Her er en generel henvisning til 

genåbning eksempelvis ikke nok. 

 

I forhold til eksamener, har Frie Skolers Lærerforening argumenteret for total aflysning. Foreløbig er 

antallet af eksamener reduceret, men en komplet aflysning kan ikke udelukkes. Det afhænger nok af, 

hvornår afgangseleverne kommer tilbage i skole.  

 

Der var en kort drøftelse af presset fra især forældre om genåbning af efterskolerne, hvilket 

næstformanden har skrevet et indlæg om. 

 

I relation til genåbningen er der især på efterskolerne en del lærere, som er bekymrede for den opsparede 

timepukkel, som corona og nødundervisningsperioderne har forårsaget. Formanden har møde med Medst 

om emnet i uge seks i uge 6. Målet er en aftale, subsidiært en udmelding til skolerne, om en håndtering af 

timepuklerne med respekt for de ansatte. 

  

4. Gennemførelse af kredsgeneralforsamlinger (jf. indstilling udsendt på Teams) 

Indstillingen om afholdelse af virtuel afholdelse af alle kredsgeneralforsamlinger i foråret 2021 har været til 

votering via Teams. Indstillingen er i princippet tiltrådt, men der var en drøftelse på baggrund af nogle af de 

på Teams indkomne kommentarer.  

 

Sidste forår, da coronaens første fase gjorde sit indtog, fik Frie Skolers Lærerforening et juridisk notat om 

afvikling af kredsgeneralforsamlingerne udarbejdet. Konklusionen var, at de helt særlige omstændigheder 

sidste forår gjorde det forsvarligt at udskyde generalforsamlingerne til afholdelse på et senere tidspunkt 

end de i vedtægterne foreskrevne – nemlig afholdelse inden 1. maj. Det blev dog ligeledes understreget, at 

vedtægterne skal overholdes, og er de vigtigste bestemmelser i foreningen, både hvad angår førnævnte 

frist og indkaldelsesvarsler. På baggrund heraf er det ikke en mulighed, som det blev drøftet, at fastholde 

muligheden for fysisk afvikling af generalforsamlingerne, hvis bedre tider i relation til corona og 

forsamlingsforbud skulle indtræffe. Dette fordi både tidspunkt og sted skal varsles seks uger før afholdelse, 

og da det i modsætning til sidste forår ikke vil være sagligt at overskride afholdelsesfristen 1. maj, skal der 

indkaldes til virtuelle generalforsamlinger inden denne frist med seks ugers varsel. Alle kredse skal derfor 

aflyse generalforsamlinger, der er planlagt til fysisk afholdelse og indkalde til virtuelle 

generalforsamlinger inden 1. maj med seks ugers varsel.  

 

Der var en drøftelse af optimering af den virtuelle afvikling af generalforsamlingerne. 

Generalforsamlingerne skal opleves som professionelle og velafviklede med tanke på muligheder og 

begrænsninger ved virtuel afvikling. Det blev blandt andet foreslået at: 

- Det overvejes, om kredsbestyrelserne og eventuelt dirigent kan være samlet samme sted 



- Uanset om det bliver samlet eller hver for sig foreslås, at der laves en professionel/officiel ramme 

eksempelvis en Frie Skolers Lærerforening-baggrundsbanner etc. 

 

Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvordan der skal indkaldes til generalforsamlingerne, da deltagelse 

ikke betinger tilmelding. Der er således en udfordring med, hvordan man sikrer, at alle kan tilgå linket – ikke 

kun de som har accepteret/tilmeldt sig på forhånd. Forskellige muligheder blev drøftet eksempelvis, at det 

skal være muligt at kontakte kredsformanden og få linket tilsendt, eller det kan simpelthen ligge til 

offentligt skue. 

 

Sekretariatet arbejder videre med afvikling af og indkaldelse til generalforsamlingerne herunder også 

procedurerne for den virtuelle valghandling og kommer med oplæg.  

 

Jf. den tiltrådte indstilling, er det besluttet at:  

1) alle kredsgeneralforsamlinger i marts-april 2021 gennemføres online. Alle kredse skal derfor aflyse 

generalforsamlinger, der er planlagt til fysisk afholdelse og indkalde til virtuelle generalforsamlinger 

inden 1. maj med seks ugers varsel.  

2) de vedtægtsbestemte valg mv gennemføres med fornøden teknisk assistance fra sekretariatet,  

3) sekretariatet står til rådighed for kredsbestyrelserne fsva den tekniske gennemførelse af 

generalforsamlingerne.  

 

5. Evt. 

Iab 


