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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), Minna Riis (MRI), Hanne 

Lindbjerg Kristensen (HLK), Lykke Svarre 

(LSV) 

Observatør: Sigrid Lauenborg Dahl (SLD) 

Fraværende:  

 

Sted: Teams 

Start: onsdag 25.03.2021 kl. 09.00 

Slut:  onsdag 25.03.2021 kl. 15.00  

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), 

forhandlingschef Jette Morsing (JMO), 

kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils 

Tjell (NTJ), referent. 

 
 

 

DAGSORDEN 

0.  Fællessang og tjek-ind 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering 
a. Status på medlemssituationen 

b. Status på sager 
c. Meddelelser 

d. Repræsentationer  
e. Status på lønforhandlinger 

f. Årlig afskedigelsesstatus (FU)  
g. Åndsfriheds- og børnekulturprisen (FU) 
h. Orientering vedr. digitalisering (FAU) 

i. Orientering om politiske anbefalinger ifbm. Forældrepres (FAU) 
j. Orientering om ændret prioritering jf. trivselsundersøgelsen (FAU) 

k. Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling (FU) 
 

     3.  Drøftelse   

a. OK21 (fast punkt) – ingen bilag 
b. Corona (fast punkt) – ingen bilag 

c. Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde (FU) 

 



2 
 

d. Temadele mv. på hovedbestyrelsesmøder 2021-22 (FU) 

 

4.  Beslutning 

a. Deltagelse i Lærermødet 2021 (FU) 

b. Honorering af HB under konflikt (FU) 
c. Uddannelsespakker 2021-22 (FU) 

 
5. Evt. 
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REFERAT 

0.  Fællessang og tjek-ind 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

Under evt. umiddelbar tilbagemelding fra kredsformands- og  
-næstformandsmødet. 

 

2. Orientering 
a. Status på medlemssituationen 

Formanden orienterede om, at medlemstallet er forøget med fire siden sidste 

måned. Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om man kan se en effekt af 
OK21 på organiseringsdelen. Der har ikke været en egentlig bølge, blandt 
andet fordi forløbet var relativt hurtigt og risikoen for konflikt ikke som i 

2018, men der har nok alligevel været en kortvarig effekt af 
karensfrihedsbeslutningen, da medlemsforøgelsen er indtruffet i februar.  

 
b. Status på sager 

JMO orienterede om forskellige sager. En kriseramt skole er påbegyndt en 

rekonstruktion, som kommer til at give forlængede sagsbehandlingstider for 
medlemmernes sager i Lønmodtagernes Garantifond. 

 
 

På en højskole har der været et par sagsforløb, blandt andet den første 
opsigelsessag siden Frie Skolers Lærerforening er begyndt at optage 
højskolelærere.  

 
c. Meddelelser 

Et hovedbestyrelsesmedlem anbefalede de øvrige at deltage i Radikale 
Venstres skolesamtaler kaldet Den grønne betænkning.  
Samme hovedbestyrelsesmedlem fremhævede, at nogle efterskoler i 

kølvandet på coronaaflysninger vil skubbe timerester til næste skoleår. 
Formanden svarede, at man kan indgå lokalaftaler som man ønsker det, men 

det er absolut foreningens anbefaling, at et skoleår opfattes som et lukket 
system. Både Medst og Børne- og Undervisningsministeriet har erklæret sig 
enige i, at det ikke er meningen, at timer flyttes til efter sommerferien.  

 
d. Repræsentationer 

Der har været møde i pensionistudvalget og der er fuld knald på 
forberedelserne af årets træf.  
 

Næstformanden fortalte, at der har været afholdt kursus i digital 
undervisning på Den Frie Lærerskole. Der er årsmøde samme sted 8. april.  

 
e. Status på lønforhandlinger 

Iab. 

 
f. Årlig afskedigelsesstatus (FU) 

HWI gennemgik status for afskedigelser på de frie skoler i 2020. Overordnet 
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set har udviklingen været relativt stabil de seneste fem-seks år med første 
kvartal i 2020 som en undtagelse. De foreløbige tal for samme kvartal i 

2021, understøtter at sidste år formentlig kan opfattes som afvigende (en 
outlier). HWI fortalte ligeledes om årsager og tendenser, ligesom der var 
særligt fokus på forholdet i afskedigelser af medlemmer og ikke-medlemmer, 

hvor der dog ikke synes at være markante, systematiske forskelle over tid.  
 

  
d. Åndsfriheds- og børnekulturprisen (FU) 

Formanden opsummerede processen for de to priser, hvor der for begges 

vedkommende træffes beslutning på hovedbestyrelsens møde i maj.  
Hovedbestyrelsesmedlemmerne sender/videresender eventuelle forslag til 

forretningsudvalget. 
 

e. Orientering vedr. digitalisering (FAU) 

FAU orienterede om digitaliseringsopgaven, der er afsluttet. 
 

f. Orientering om politiske anbefalinger ifbm. forældrepres (FAU) 
Der blev givet en status lydende på, at de oprindelige arbejdsopgaver er løst 
af FAU, mens det blev aftalt, at udvalget arbejder videre med de seks 

anbefalinger omkring udførelse.  
 

g. Orientering om ændret prioritering jf. trivselsundersøgelsen (FAU) 
FAU orienterede om ændret fokus i udvalgets arbejde med 
trivselsundersøgelsen. FAU anbefaler, at der i forlængelse af 

trivselsundersøgelsen fokuseres mest på arbejdstid, mens 
krænkelsesdagsordenen ligger i forretningsudvalget. Denne fordeling blev 

besluttet. 
 

 
 

h. Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling (FU) 

På majmødet træffes beslutning om hovedbestyrelsens 
kompetenceudviklingsaktiviteter og kurser. Frem til da kan 

hovedbestyrelsesmedlemmerne og/eller udvalgene fremkomme med ønsker, 
det være sig til individuelle eller kollektive aktiviteter. Formanden indkalder 
desuden til HUS, hvor emnet ligeledes kan drøftes. 

 
3. Drøftelse   

a. OK21 (fast punkt) – ingen bilag 

Formanden gjorde status over den generelle tilslutning til aftalen. To 

organisationer på statens område anbefaler et nej. Det bliver vigtigt, at 

blandt andre Frie Skolers Lærerforening har høje stemmeprocenter til at 

bakke et forhåbentligt ja op med. 

Kredsene opfordres til at bidrage med tiltag til at øge stemmeprocenten. 

Kredsene afgør hver især, hvilke initiativer, der sættes i gang. 
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JMO nævnte, at der er ved at blive lavet en OK21 håndbog, som kan bruges 

til fremtidig uddannelse af tillidsrepræsentanter etc. 

 

b. Corona (fast punkt) – ingen bilag 

Formanden har med både højskolerne og efterskolerne drøftet linjen for 

genåbning og udmeldinger om dette, hvor de nævnte foreninger har følt, at 

vi har modarbejdet genåbningen. Formanden har understreget, at vi er en 

forening for lærerne, og som sådan, i denne sammenhæng, skal forfægte de 

mest utrygges interesser. 

 

Retningslinjerne på højskoleområdet er ganske forskellige fra de på efter- og 

kostskoler. Derfor har formanden været i kontakt med kulturministeriet, 

hvilket har givet anledning til nogle drøftelser internt i højskoleudvalget om 

hensigtsmæssigheden af at lægge sig ud med Kulturministeriet og ikke 

mindst Højskoleforeningen – flere forstandere har henvendt sig. Der vil være 

yderligere drøftelser på kommende højskoleudvalgsmøde.   

 

JMO fortalte, at der er relativt få coronahenvendelser til sekretariatet især i 

sammenligning med marts 2020. De fleste henvendelser handler om 

arbejdstid.  

 

Omkring supervisorrollen fortalte JMO, at det er en ny opgave, der er lagt ud 

på skolerne. Lærerne kan ikke pålægges opgaven, så den enkelte lærer må 

gøre sin stilling op, hvor vi rådgiver om mulige overvejelser inden endelig 

beslutning. Forsikringsanliggender og klar opgavebeskrivelse skal være på 

plads, ligesom vi gør lærerne klart, at der kan komme ansættelsesretlige 

konsekvenser hvis man påtager sig superviserrollen og laver fejl i 

varetagelsen af denne.  

 

Der var en drøftelse af afviklingen af arrangementer herunder TR-

Grunduddannelse frem mod sommerferien. Retningslinjerne og 

forsamlingsforbuddet giver ikke anledning til lempelser, så instruksen er 

fortsat, at der for nuværende ikke kan afholdes skolebesøg og medlems- og 

uddannelsesarrangementer med fysisk fremmøde. 

Bookninger/kalenderinvitationer til fysiske arrangementer kan bibeholdes, 

hvis der er håb om, at retningslinjerne er ændrede på mødetidspunktet, men 

det bør ske med en løbende vurdering og en eksplicit forudsætning om, at 

arrangementet kan ændres til virtuel afvikling. 

 

Det blev endvidere aftalt, at sekretariatet (MHV) arbejder videre med noget 

samlet kommunikation til tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter, hvor det er relevant at forholde sig til 

fællesmængder og overlap i arbejdet for de to grupper.  



6 
 

 

c. Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde (FU) 

Hovedbestyrelsen foretog en evaluering af det foregående års 

hovedbestyrelsesarbejde med udgangspunkt i seks konkrete punkter. I 

evalueringen forholdt hovedbestyrelsen sig til, om aftalte ændringer har haft 

den ønskede virkning, og havde øje for, at det forgangne år har været 

særligt på grund af corona.  

 
Forretningsudvalget arbejder videre med de input, der indkom 

 

d. Temadele mv. på hovedbestyrelsesmøder 2021-22 (FU) 

Det blev indstillet at: 

1) forslagene til temadele mv i 2021/22 drøftes mhp endelig beslutning på 

næste møde 

2) temadelen med Søren Viemose, ”Styrket medlemskontakt”, gennemføres 

6. oktober 2021 

Corona-perioden har blokeret for temadele, faglig sparring og HB’s 

strategiudvikling. Det er forventningen, at der kan komme liv i disse 

aktiviteter igen i kommende skoleår, og der sættes hermed gang i 

planlægningen. 

 

 

Der var en drøftelse af temadelene. Herudover blev det vedtaget, at 

temadelen med Søren Viemose, ”Styrket medlemskontakt”, 

gennemføres 6. oktober 2021. Der var en drøftelse af denne temadels 

indhold, hvor det skal understreges, at det skal være rettet mod foreningens 

politikere. Herudover er det tanken, at Søren Viemose skal forestå et fælles 

oplæg til TR-temadelen på repræsentantskabsmødet, hvilket JMO er i dialog 

med ham om. 

 

 
4. Beslutning 

a. Deltagelse i Lærermødet 2021 (FU) 
Det blev besluttet, at Hovedbestyrelsesmedlemmer efter ønske kan 
deltage i ”Lærermødet 2021 – skolens sprog” d. 28.6.2021 – 

02.07.2021 på Testrup Højskole. Hovedbestyrelsesmedlemmerne 
tilmelder sig selv. For medlemmer af kredsbestyrelsernes deltagelse betaler 

de respektive kredse.  
 

           b. Honorering af HB under konflikt (FU) 

Efter drøftelsen, hvor såvel spørgsmålet om arbejdsbelastningen i forbindelse 

med en konflikt som ligestillingen med de øvrige strejkeramte medlemmers 
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vilkår blev inddraget, blev det med stemmerne fem for, tre imod og to 

der undlod at stemme vedtaget at:  

1) Kredsformænd modtager samme støtte som alm. medlemmer, når 

kredsformanden er udtaget til strejke 
2) Formandskabet modtager samme støtte som alm. medlemmer i 

tilfælde af strejke 
3) Hele hovedbestyrelsen er på lånemodel, hvis alle er i lockout. 

 

 
b. Uddannelsespakker 2021-22 (FU) 

Uddannelsespakkerne blev drøftet på seneste hovedbestyrelsesmøde, og det 

er den reviderede oversigt, der nu indstilles til godkendelse.  

De foreslåede uddannelsespakker blev vedtaget med tilføjelse af et 

forslag, som et hovedbestyrelsesmedlem fremkom med, nemlig 

muligheden for at kredsene kan udbyde velkomstkurser (med 

deltagelse af konsulent) af to timers varighed.  

 

5. Evt. 

 


