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DAGSORDEN 

0. Godkendelse af dagsorden og tjek-ind 

1. Corona – ingen bilag 

2. OK21 – ingen bilag 

3. Urafstemning, OK21 (FU) 

4. Folkemøde 2021 – bilag eftersendes 

5. Indstilling vedr. støtte til bogprojekt (FU) 

6. Evt. 

 

  



DAGSORDEN 

0. Godkendelse af dagsorden og tjek-ind 

Dagsorden blev godkendt. Under eventuelt drøftes afvikling af 

kredsgeneralforsamlinger. 

 

1. Corona – ingen bilag 

Der blev taget en runde blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne, og JMO gjorde status 

på, hvilke henvendelser sekretariatet oplever. 

  

JMO fortalte, at sekretariatet ikke bliver oversvømmet med coronarelaterede 

henvendelser, men der er en del om især tests, arbejdstid og bekymring for ikke-

overholdelse af retningslinjer etc. Herudover har der været et par 

arbejdsskadehenvendelser. Niveauet for henvendelser i det hele taget ligger noget 

under, hvad vi oplevede i foråret.  

 

Drøftelserne rundt om bordet kredsede særligt om: 

Efterskolernes genåbning. Bobletankegangen er – som på højskoleområdet – 

illusorisk. Et hovedbestyrelsesmedlem fortalte, at genåbningen fyldte meget på nyligt 

netværksmøde. Elevernes pendling mellem hjem og skole samt skoleledernes 

håndtering af dette, giver blandt andet anledning til panderynker hos lærerne. 

Også kostskolerne oplever nogle af disse ting.  

Formanden vil kontakte Børne- og Undervisningsministeren, som har udtrykt interesse 

i at høre om skolernes konkrete problemer med genåbning etc. I forhold til arbejdstid, 

har Medst ikke villet sende skrivelse til efterskolernes skoleledelser sammen med Frie 

Skolers Lærerforening, men vi bliver ved med at kommunikere, at genåbningen skal 

ske på en balanceret måde, ikke ved at overlæsse lærerne med timer, som det 

hævdes de ”skylder” efter corona. Det skal foregå med fleksibilitet fra begge sider, og 

den ordentlighed, vil Frie Skolers Lærerforening fortsat appellere til via medier etc. 

Det blev også aftalt at spørge ministeriet om kravet om test ved tilbagevenden til 

efterskolerne efter hjemmebesøg (red. det er senere slået fast, at det ER et krav at 

elever, der har været hjemme, kan fremvise negativ test ved tilbagevenden). 

 

Der var herudover drøftelser om gennemførelse af sommereksamener og 

nødundervisning vs. omlagt undervisning.  

 

2. OK21 – ingen bilag 

Formanden gav en status på forhandlingerne. 3. marts er kravene udvekslet med 

Medst. 

 

 

3. Urafstemning, OK21 (FU) 

Formanden præsenterede indstillingen herunder præciserede, at det er vurderingen, 



at punkt fire kan håndteres indenfor de nugældende vedtægter. Formanden 

pointerede herudover, at afstemningsresultatet er bindende for foreningen og 

hovedbestyrelsen i forhold til LC og CFU.  

 

Det blev besluttet, at: 

1)  der afholdes urafstemning om det samlede OK21 forlig i medfør 

af vedtægternes § 17 

2)  urafstemningen gennemføres elektronisk ved brug af Assembly 

Voting, 

3)  tidsplanen for urafstemningen fastlægges af forretningsudvalget 

efter koordination med LC, 

4) alle almindelige medlemmer indmeldt senest på datoen for 

forhandlingernes afslutning er stemmeberettigede, dog med 

undtagelse af ansatte udenfor overenskomstens område, fx 

ansatte på folkehøjskoler, 

5)  der kan stemmes ja, nej eller undlade, 

6)  der kræves et flertal blandt de afgivne stemmer af nej-stemmer 

for at forkaste resultatet, 

7)  proceduren for afstemningen i øvrigt sker efter 

forretningsudvalgets beslutninger, 

8)  resultatet af urafstemningen meddeles LC og offentliggøres 

hurtigst muligt derefter. Det er LC, der afgør om det samlede 

resultatet godkendes. 
 

Der var en drøftelse af konsekvenserne af afstemningsresultatet. Formanden 

understregede, at vi ikke kan vælte CFU-resultatet alene, men at et nej fra vores side 

vil igangsætte en række processer, som blandt andet kan involvere 

forligsinstitutionen. Der er en musketered i CFU-regi, men den har aldrig været testet. 

Diskussionen er i øvrigt formentlig teoretisk, da både CFU-resultat og arbejdstidsaftale 

har mødt mestendels positive ord fra medlemmerne. Det vigtigste er, som 

næstformanden pointerede, at medlemmerne giver os en retningsgivende 

tilkendegivelse, så der er fælles forståelse for arbejde og indsatser de kommende år.  

 

Vi stemmer om det samlede forlig. Vi præsenterer indhold af aftalen når 

hovedbestyrelsen har gjort sin stilling op. Man kan ikke skille stort/lille i aftalen, man 

kan kun sige, at vi anbefaler ja/nej, derefter må vi se på, hvad der sker i LC. Ingen 

har hørt om egentlige nej-kampagner. 

 

HWI orienterede om, at på økonomisiden er beslutninger truffet, så konfliktpenge kan 

aktiveres, da dette er nødvendigt uagtet vurderingen af, at en konflikt er meget 

usandsynlig. 

 



4. Folkemøde 2021  

Om Folkemødet er foreløbigt meldt ud, at det bliver et hybridformat, hvor noget bliver 

digitalt, mens andet bliver fysisk men med tilmelding til de enkelte events. Der er stor 

usikkerhed om konceptet og arrangementets gennemførelse, hvorfor Frie Skolers 

Lærerforening ikke vil bruge mange ressourcer på årets Folkemøde. Det blev 

således besluttet at: 

1. Frie Skolers Lærerforening udelukkende deltager digitalt i 

folkemødet i 2021 

2. Frie Skolers Lærerforening ikke planlægger selvstændige 

arrangementer i år.  

3. Hvis Frie Skolers Lærerforening blive inviteret til at deltage i 

andres arrangementer, så tager vi stilling til det efterfølgende. 
 

5. Indstilling vedr. støtte til bogprojekt (FU) 

Der er tale om en doktordisputats, hvor udgiveren søger tilskud til at lave en 

bogudgivelse på baggrund heraf. Det blev besluttet, at Frie Skolers 

Lærerforening støtter bogprojekt, Grundtvigs skolevej med kr. 5.000. 

 

6. Evt. 

Der var en drøftelse vedrørende den digitale afholdelse af 

kredsgeneralforsamlingerne. 

 

 

HWI adresserede de problemer, der har været med implementeringen af det nye 

medlemssystem herunder udtræk af lister osv. Der arbejdes hårdt på at få rettet op 

på de konstaterede mangler. HWI holder møde med HEH og RFR 4/3 for at få 

præciseret udfordringerne. 

 

 

 

 

 

 


