
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), Hanne Lindbjerg 

Kristensen (HLK), Lykke Svarre (LSV) 

Fraværende: Minna Riis (MRI) og 

observatør, Sigrid Lauenborg Dahl (SLD) 

 

Sted: Teams 

Start: onsdag 10.03.2021 kl. 17.00 

Slut:  onsdag 10.03.2021 kl. 18.00  

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), 

forhandlingschef Jette Morsing (JMO), 

kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils 

Tjell (NTJ), referent. 

 
 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af det samlede OK21-forlig 

2. Corona – genåbning på mandag 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af det samlede OK21-forlig 

Formanden gav en status på hele forhandlingsforløbet på det specielle område, som 

har givet nogle diskussioner på egen side af bordet. Alt i alt har forhandlingerne dog 

foregået i en positiv ånd, hvor modparten har lyttet til argumenter, som vi var vant til 

tidligere, men har været fraværende ved de seneste overenskomstforhandlinger. Vi 

kan godt være tilfredse med resultatet, selvom især den økonomiske ramme ikke 

giver anledning til jubeldans, hvilket vi dog hele tiden har været bevidste om i 

kontekst af corona og samfundsøkonomiens generelle tilstand. Særligt tilfredsstillende 

er det desuden, at vi med vedtagelse af den samlede aftale for første gang i syv år får 

en arbejdstidsaftale, som afløser for Lov409.  

 

Formanden gjorde herefter status over, hvilke krav vi får helt eller delvist opfyldt med 

aftalen. Ingen arbejdsgiverkrav kom med i aftalen. 

 

OK21-forliget blev enstemmigt godkendt af hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen har hermed tilkendegivet, at man enstemmigt anbefaler 

medlemmerne at stemme ja ved urafstemningen. Hos Frie Skolers Lærerforening er 

urafstemningsresultatet bindende for foreningens stillingtagen til resultatet i forhold til 



Lærernes Centralorganisation, og det vil umiddelbart efter afstemningens afslutning 

blive meddelt til Lærernes Centralorganisation. Urafstemningen afsluttes 19. april kl. 

9.00 for alle organisationer, og tilrettelæggelsen af afstemningsperioden drøftes og 

besluttes af forretningsudvalget 11. marts 2021.  

 

2. Corona – genåbning på mandag 

Højskoler og efterskoler genåbner på mandag, hvilket er positivt, men det er også 

indtrykket, at det giver anledning til en del bekymring hos lærerne. Formanden har i 

forlængelse heraf skrevet til Børne- og Undervisningsministeriet for at få ministeriet til 

på skrift at bekræfte, at også anbefalinger skal overholdes i lighed med egentlige 

retningslinjer.  

Der er en del henvendelser og spørgsmål især fra efterskoleområdet som typisk drejer 

sig om test, arbejdstid og overholdelse af retningslinjer/anbefalinger. I forhold til 

arbejdstid er det Frie Skolers Lærerforenings holdning, at der skal være fleksibilitet på 

begge sider af bordet. Lærerne skal understøtte en god og tryg genåbning, men det 

skal være med en arbejdsbelastning indenfor rimelighedens grænser, og som 

overholder de gældende hviletidsregler og respekterer fridage etc. I forlængelse heraf 

vil der i næste TR-nyhedsbrev blive sat fokus på hviletidsbestemmelserne. 


