
Nyhedsbrev                   Frie Skolers Lærerforening, Kreds 4            
marts 2021 

Kære medlem 

Det lysner 

Udover at dagene bliver længere, at vi netop har passeret forårsjævndøgn, og at vi går over til sommertid 

på søndag, ser det også ud til at flere af vores elever kan komme tilbage i skole efter påske, og at flere og 

flere af coronarestriktionerne lempes. 

Siden den 8. februar har 0. til 4. årgang været tilbage i skolen, og den 15. marts kunne efterskolerne igen 

byde eleverne velkommen hjem, samtidig med at afgangseleverne på grundskolerne kunne modtage un-

dervisning på halv tid, og resten af eleverne kunne tilbydes 1 dags udeundervisning om ugen. 

Når vi mødes igen efter påskeferien må alle fra 5. – 9. årgang komme i skole hver anden uge. Vi krydser 

fingre for, at det ikke udløser en tredje bølge, så vi snart kan få alle elever tilbage på fuld tid. Det såkaldte 

’læringstab’ skal de såmænd hurtigt få indhentet, hvis det overhovedet findes, men 3 måneder uden sine 

venner sætter sine spor på enhver. 

Alle elever og personale anbefales at blive testet 2 gange om ugen. En anbefaling fra Børne- og Under-

visningsministeren er de facto et krav, dog uden konsekvenser, hvis man ikke følger det. Sådan er det ikke 

på efterskolerne; der bliver man ikke lukket ind uden en negativ test. Og det gælder også, når eleverne har 

været hjemme i weekenderne. 

Smitten er stigende blandt de 6 – 9-årige, og vi håber, at den ikke breder sig vildt til deres lærere og børne-

haveklasseledere. 

Hvis det er et krav fra skolen, at du skal testes, indgår tiden til det i din arbejdstid, og hvis du har kørsels-

udgifter i forbindelse med test, skal skolen dække dem. 

Selv om det lysner så småt, er der nok at være i tvivl om, og du kan få svar på rigtig mange spørgsmål her: 

https://www.fsl.dk/aktuelt/faq-corona/ 

Overenskomstforhandlingerne 

Så faldt de sidste forhandlinger på vores område på plads, og det lykkedes at lande nogle midler så børne-

haveklasselederne kan få et helt fortjent løft i lønnen. Deres arbejde er ikke anderledes end lærernes, men 

deres løn er mærkbart lavere. Det er den fortsat, men for børnehaveklasseledere på startløn er hullet ble-

vet halveret. Det er en god start. 

I sidste uge var der virtuelle informationsmøder om alle elementerne i OK ’21, og hvis du ikke deltog eller 

har brug for en opdatering, kan du læse mere her: https://www.fsl.dk/ok21/ 

Urafstemning 

Frem til og med den 18. april kan du stemme om overenskomsten. Link til den elektroniske afstemning 

sendes direkte til dig fra Frie Skolers Lærerforening. 

Kredsbestyrelsen opfordrer dig til at stemme, og en enig kredsbestyrelse anbefaler et JA. 

Kalenderen: 

7. april: Kredsgeneralforsamling. Generalforsamlingen afholdes virtuelt på Teams kl. 17:00 

Dagsorden, regnskab for 2020, forslag til budget 2022 og tilmelding finder du her: 

https://fsl.nemtilmeld.dk/816/ 

15.-16. april 2021: TR-træf. Det bliver jo så virtuelt denne gang. Der er 4 moduler, som kan vælges enkelt-

https://www.fsl.dk/aktuelt/faq-corona/
https://www.fsl.dk/ok21/


vis eller samlet. Se den nye indbydelse på NemTilmeld her: https://fsl.nemtilmeld.dk/824/ 

Arbejdsmiljørepræsentanterne kan tilmelde sig her: https://fsl.nemtilmeld.dk/825/ 

22. april kl. 15:30 – 17:45: Medlemsforedrag på Gram Slot, ”Pas på dig selv og dine kolleger i tilgængelig-

hedens tidsalder” med Kasper Kiilerich. Restriktionerne gør, at vi ikke kan samles på Gram Slot som nor-

malt, men emnet er så aktuelt, at vi vælger at gennemføre foredraget online. 

Læs mere og tilmeld dig her: https://fsl.nemtilmeld.dk/826/ 

 

Kredsbestyrelsen ønsker dig en rigtig god påske og ser frem til, at det lysner endnu mere, når vi vender 

tilbage med Nyhedsbrevet til april 

 

På kredsbestyrelsens vegne 

Hans Erik Hansen 

 

Kreds 4 er også på Facebook. Du finder os her: 

https://www.facebook.com/groups/334086110097594 
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