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04   

EFTERUDDANNELSE FOR 
TILLIDSREPRÆSENTANTER

Torsdag den 4. november 2021 kl. 9.30 - 14.30 

9.30  Velkomst ved formand Uffe Rostrup 
9.45  Fælles oplæg ved Søren Viemose: 
 "Den nye arbejdstidsaftale og tillidsrepræsentantens 
 arbejde for at skabe godt arbejdsmiljø, bedre balancer 
 og øget kvalitet i undervisningen" 
10.30  Gruppearbejde og -drøftelser
12.00  Frokost 
13.00  Gruppearbejde og -drøftelser (fortsat) 
14.30  Afslutning og opsamling



PROGRAM

       05

TORSDAG 4 .  NOVEMBER 
15.00  Sidste mulighed for registrering og udlevering af 
  stemmesedler. Registrering kan ske fra klokken 9.

15.00   Repræsentantskabsmødet indledes.

  • Velkomst ved formand Uffe Rostrup.

  • Valg af dirigenter, stemmetællere og referent samt

   fastlæggelse af mødets forretningsorden. 

  •  Mundtlig beretning ved formand Uffe Rostrup.

  •  Uddeling af Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris   

   2021 ved næstformand Monica Lendal Jørgensen.

  •  Tværgående drøftelser om centrale politiske beretnings-temaer.
19.00   Dagens møde afsluttes.
19.30   Middag, underholdning, fest.

FREDAG 5 .  NOVEMBER 
09.00 Repræsentantskabsmødet genoptages.  
 •  Opsamling på gårsdagens tværgående drøftelser af beretningen. 
 •  Præsentation af højskolerne.

12.00   Frokost.

13.00   Hilsen fra formand for Lærernes Centralorganisation og 

  Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

  •  Paneldebat om det frie skoleområde med politiske ordførere.
14.30  Drøftelse og afstemning om beretningen.
  •  Behandling af indkomne forslag.
  •  Valg af formand og næstformand for foreningen.  
  •  Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  •  Fastsættelse af budget og kontingent samt orientering om regnskab. 
17.00   Afslutning af mødet.
18.00   Repræsentantskabsmødets seneste sluttidspunkt.
  

  Der vil være en sandwich og en vand til hjemturen.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
2021



"Det var den bedste tid, det var 
den værste tid, det var vis-
dommens tidsalder, det var 

tåbelighedens tidsalder, det var troens epoke, 
det var vantroens epoke, det var lysets sæson, 
det var mørkets årstid, det var håbets forår, 
det var fortvivlelsens vinter".  

Denne Dickens-indledning fra ”Tale of 
Two Cities” indrammer foreningens seneste 
repræsentantskabsperiode – tidsspændet fra 
november 2019 til november 2021. 

Aldrig stod foreningen i en lignende situa-
tion. Aldrig – end ikke i 2013 – ændredes vil-
kårene for de frie skoler, for medlemmerne 
og foreningen så radikalt i løbet af én repræ-
sentantskabsperiode.

Det var den værste tid, det var den bedste 
tid. 

Denne skriftlige beretning dækker princi-
pielt repræsentantskabsperioden fra 2019 til 
2021. Men beretningen er skrevet i juli/
august 2021, så de sidste måneder op mod re-
præsentantskabsmødet er ikke taget med. Be-
retningen ser to år bagud, men med en lidt 
anderledes kadence end den, som gælder for 
repræsentantskabsmøderne.  

CORONA ÆNDREDE ALT
Alle planer faldt til jorden
Da repræsentantskabsmødet i 2019 udstak 
kursen for foreningen og udpegede dens 
mærkesager – løn, arbejdstid, overenskomst, 
friheden på og til at lave frie skoler – anede 
ingen, at dagsordenen blot fire måneder se-
nere blev ændret radikalt af coronapandemi-
en. 
 I marts 2020 lukkede statsminister Mette 
Frederiksen (S) landet ned, og herfra stod 
den i lange perioder på nødundervisning, 
zoom-møder og endeløse baner af anbefalin-

ger og retningslinjer, som radi-
kalt ændrede lærernes ar-
bejdsvilkår. Planlagte opga-
ver blev aflyst med få dages 
varsel, der blev ændret i af-
standskravene, pensumkrave-
ne, i prøverne, i rejsemulighe-
derne og så videre. I perioder 
opdaterede myndighederne ret-
ningslinjerne hver uge, og med-
lemmerne måtte indstille sig på, at 
den virkelighed, de arbejdede i den 
ene dag, så helt anderledes ud, når de 
vågnede den næste morgen og skulle på ar-
bejde.
 Og lærerne på de frie skoler viste i corona-
ens tid, at de kan omstille sig med få dages 
varsel. De klarede prøvelserne til topkarak-
ter, skrev foreningens formand, Uffe Rostrup, 
i sin sommerhilsen til medlemmerne, og han 
var stolt over, hvor godt lærerne løste deres 
opgave under helt ekstremt vanskelige for-
hold. 

Rådgivningen fulgte linje
Frie Skolers Lærerforening valgte fra starten 
at lytte til sundhedsmyndighederne og følge 
deres anbefalinger. Frie Skolers Lærerfor-
ening er ikke en forening af epidemiologer, 
virologer eller eksperter i matematisk smitte-
simulation, så både i hovedbestyrelsen og på 
sekretariatet lyttede vi til dem, der var kloge-
re på de her sager. 
 Men som fagforening kæmpede forenin-
gen for, at den praktiske implementering af 
reglerne og anbefalinger medtænkte et løn-
modtager- og lærerperspektiv. 
 Foreningen kæmpede også for, at den æn-
dring af planlægningen, som naturligt fulgte 
af smitten, ikke skubbede et bjerg af arbejde 
og opgaver foran lærerne, til de vendte tilba-
ge til skolerne igen. Den kæmpede for, at der  

 
 

 
 
ikke kun skulle være fokus på at genåbne sko-
lerne så hurtigt som muligt, men også på at 
beskytte lærerne mod smitte og sikre dem et 
trygt arbejdsmiljø. Og den kæmpede frem for 
alt for, at retningslinjer og anbefalinger blev 
så klare, at fortolkningen og håndhævelsen 
ikke skabte splid på skolerne og flyttede an-
svaret for smittebekæmpelse og arbejdsmil-
jøet over til den enkelte ansatte. 

Linjen deler vandene
Coronaen ændrede den fagpolitiske dagsor-
den på en måde, som ingen kunne have for-
udset i november 2019. 

Men selv om foreningen skulle forholde 
sig til helt nye udfordringer og lære nye ord 
og begreber, forblev noget ved det gamle: 
Foreningen fokuserede på interessevareta-
gelse – på at passe på lærerne og de frie sko-
ler. Men på en ny måde.

Ikke alle var lige begejstrede for den linje, 
foreningen lagde. Nogle medlemmer syntes, 
at foreningen var for hys – lad os nu bare få 
skolerne åbnet og komme i gang. Det er jo 
ikke noget, vi dør af, argumenterede den 
gruppe. Andre mente, at foreningen skulle gå 
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imod genåbningen af skolerne – det er jo helt 
uansvarligt at samle så mange elever midt 
under en epidemi, argumenterede den grup-
pe. 
 Men som hovedbestyrelse lagde vi os som 
sagt i myndighedernes kølvand: Det var dem, 
som vurderede, om skolerne skulle åbne eller 
lukke, ligesom de også vurderede alle andre 
områder. Og vi arbejdede for, at når skolerne 
åbnede, blev der taget hensyn til de lærere, 
der skulle være frontpersonale.  
 Foreningen var forsigtig. Og foreningen 
valgte også denne gang at kæmpe for de sva-
ge – de udsatte grupper, de utrygge medlem-
mer, dem, der oplevede, at deres skoler så 
stort på retningslinjerne. Det bragte os i peri-
oder på kollisionskurs med især Efterskole-
foreningen, som efter Frie Skolers Lærerfor-
enings mening var lidt for optaget af få gen-
åbnet skolerne.  
 Vi mødte større forståelse og lydhørhed i 
ministeriet og styrelserne, og vi oplevede, at 
foreningen blev inddraget i arbejdet med ret-
ningslinjer og anbefalinger, og at der blev lyt-
tet til det, vi fremførte. Foreningens ønske 
om mere bindende retningslinjer blev ikke ef-
terkommet, og vi mener stadig, at det var en 
fejl. Det skabte unødigt mange konflikter på 
skolerne og har helt sikkert også betydet flere 
smittetilfælde – og nedlukninger – end nød-
vendigt. Men ellers blev der i både ministeri-
et og styrelserne lyttet til de erfaringer, for-
eningens politikere og konsulenter fremførte, 
og foreningen satte adskillige vigtige finger-
aftryk på reglerne. Undervisningsministeriet 
har knoklet benhårdt under coronakrisen, 
men alligevel oplevede vi, at retningslinjer 
kom for sent, eller at der var for dårligt styr 
på sammenhæng mellem retningslinjer og for 
eksempel testning af elever, der skulle foregå 
i kommunerne. Noget, som vi har måttet ac-
ceptere som et vilkår under corona, og som 

mere skyldtes krisens karakter end manglen-
de arbejdsindsats blandt de ansatte i alle led.
 Under coronapandemien har vi mødt et 
langt mere lyttende, interesseret og imøde-
kommende ministerium, end i regeringens 
første levetid. De første måneder med rege-
ringen oplevede vi, at især undervisningsmi-
nisteren var svær at få i tale og ikke var spe-
cielt lyttende i sin tilgang over for os. Der er 
ingen tvivl om, at hun og regeringen ikke bry-
der sig meget om de frie skoler. 

Coronaen viser behovet  
for fagforeninger
Selv om mange klassiske fagforeningsspørgs-
mål blev skubbet til side af coronaen, viser de 
forgangne år, at der er behov for fagforenin-
ger. Både på den helt store klinge, hvor et hav 
af trepartsaftaler sikrede lønkompensation 
og fornuftige ordninger for mange lønmodta-
gere, og mere lokalt, hvor lærerne på de frie 
skoler har haft brug for nogen at læne sig op 
ad. Nogen, der kunne informere om deres 
rettigheder. Nogen, som kunne oversætte lov-
stoffet til praktisk anvendelige regler. Nogen, 
som kunne tale lærernes sag. Nogen, man 
kunne henvende sig til, hvis man blev smit-
tet, hjemsendt, fik ændret hele sin planlagte 
arbejdstid og så videre.  
 Og som fagforening har Frie Skolers Læ-
rerforening varetaget lærerne, de frie skoler 
og medlemmernes interesser på helt nye må-
der.
 Foreningen har aldrig kommunikeret så 
meget, som under coronakrisen. Vi har ud-
sendt 37 nyhedsbreve til medlemmerne for at 
holde dem opdateret på anbefalingerne, ret-
ningslinjerne og deres rettigheder som ansat-
te. Derudover har vi sendt 8 nyhedsbreve 
målrettet arbejdsmiljørepræsentanterne og 
18 til tillidsrepræsentanterne. Det er langt 
flere nyhedsbreve end normalt, og åbnings- 

og klikraterne viser, at medlemmerne og de 
tillidsvalgte var glade for, at nogen tænkte på 
dem. 
 Samtidig leverede foreningens tillidsre-
præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
et hestearbejde lokalt for at sikre bedst muli-
ge betingelser for lærerarbejdet på skolerne.   
 Coronasituationen har været ekstremt 
vanskelig for tillidsrepræsentanterne og ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. Ligesom for-
eningen centralt er de blevet klemt mellem 
ledelsernes ønske om at åbne, og lærernes 
frygt for at komme tilbage i en situation med 
højt smittetryk. En lus mellem regelstramme-
re og regelslappere blandt medlemmerne. 
Mellem regler og vage anbefalinger. 
 Men hvor foreningen centralt har forholdt 
sig til konflikterne på afstand, har tillidsre-
præsentanterne og arbejdsmiljørepræsentan-
terne kæmpet helt ude på frontlinjen. Det har 
været en svær situation for de tillidsvalgte, der 
har været under et voldsomt krydspres. Det er 
vores indtryk, at de har klaret det rigtig fint.  

Indsatsen viser, hvad  
fagbevægelsen kan
I lange perioder har foreningens sekretariat 
også været under pres, dels med at informere, 
dels med at hjælpe og rådgive de medlemmer, 
som har haft coronarelaterede problemer – 
om arbejdsskader, om test, om arbejdsmiljø 
osv. 
 Og lærerne bemærkede det arbejde, de til-
lidsvalgte, politikerne og sekretariatet lavede 
under pandemien, og de kvitterede for ind-
satsen: Foreningen fik mange nye medlem-
mer under coronapandemien, og næsten in-
gen meldte sig ud. Vi i hovedbestyrelsen vur-
derer, at det er et udtryk for, at lærerne ved, 
hvor de skal kigge hen, når deres vilkår og 
hverdag er truet. 
 Og som en af foreningens aktive tillidsre-
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præsentanter, Birgitte Ravn Falk Hansen, ud-
trykker det i velkomstmagasinet: Pandemien 
viste, at Frie Skolers Lærerforening er et godt 
sted at være, fordi vi løbende finder nye må-
der til at passe på hinanden.

OK21 BLEV HALET I LAND
Overenskomsten blev  
underskrevet og godkendt
Efter et langstrakt og til tider tumultarisk pe-
riodeprojekt enedes KL og Danmarks Lærer-
forening i august 2020 om en ny arbejdstids-
aftale for lærerne i folkeskolen, og i forbin-
delse med OK 21 skrev Frie Skolers Lærerfor-
ening og Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen under på en arbejdstidsaftale tilpasset 
lærerne på de frie skoler. 
 Den nye arbejdstidsaftale, som efterføl-
gende blev vedtaget med overvældende fler-
tal ved en urafstemning blandt Frie Skolers 
Lærerforenings medlemmer, afløser Lov 409, 
som Folketinget vedtog, da S/
SF/R-regeringen med et lovindgreb afslutte-
de lockouten af lærerne i 2013 og afskaffede 
den gældende arbejdstidsaftale på lærerom-
rådet. 

Lærerne i det gode selskab
Med den nye arbejdstidsaftale har lærerne på 
de frie grundskoler, efterskoler og kostskoler 
igen aftalte forhold, som det sig hør og bør 
med respekt for den danske model. 
 Den nye arbejdstidsaftale udfordrer ikke 
ledelsesretten. Ledelsesretten er intakt, og 
det er ledelsen, som planlægger lærernes ar-
bejdstid. 
 Men aftalen indeholder en række bestem-
melser, som stiller krav til ledelsen, og som 
vil have betydning for den måde, ledelse kan 
udføres på. For eksempel skal ledelsen drøfte 

principperne for planlægnin-
gen af arbejdstiden med sko-
lens tillidsrepræsentant, og – 
nok så vigtigt – i drøftelserne 
skal der være fokus på forhol-
det mellem ressourcer og op-
gaver. Det er en kritisk vigtig 
bestemmelse i aftalen. 
 Desuden skal ledelsen opgøre 
lærernes arbejdstid hvert kvartal, 
og lærerne skal have opgaveoversig-
ten minimum fem uger før starten på en 
ny normperiode. 
 
Aftalen kræver sin  
tillidsrepræsentant
Når intentionerne bag arbejdstidsaftalen bli-
ver til virkelighed, vil det give mere systema-
tisk planlægning af arbejdstiden og betydelig 
større gennemsigtighed for lærerne, i forhold 
til hvordan arbejdstiden er tilrettelagt. 
 Og når skolerne og lærerne efterlever ån-
den i arbejdstidsaftalen, vil tillidsrepræsen-
tanten i langt højere grad blive inddraget i 
drøftelserne af planlægningen, i principper-
ne og prioriteringerne, ligesom prioriterin-
gerne vil blive mere synlige for lærerne.  
 Aftalen stiller nye og større krav til sko-
lens tillidsrepræsentant, og den sikrer ikke 
mindst meget mere indflydelse på tilrettelæg-
gelsen af lærernes arbejdstid. Tillidsrepræ-
sentanten skal klædes på til at kunne deltage 
i drøftelserne med ledelsen. Foreningen vil 
her lægge vægt på, at tillidsrepræsentanten 
bruger drøftelserne til at sikre et godt og 
trygt arbejdsmiljø, en fornuftig sammen-
hæng mellem ressourcer og opgaver samt 
transparens i planlægningsprincipperne. 
 Det er noget af det, der manglede i Lov 
409, og som foreningen har efterlyst. Tillids-
repræsentanterne har mulighed for at skabe  
det fokus. 

 
 

 
 

 
Sagt på en anden måde: Arbejdstidsaftalen 
sikrer, at tillidsrepræsentanten inviteres med 
til drøftelserne og informeres om ledelsens 
planer og prioriteringer. Det er så forenin-
gens opgave at uddanne tillidsrepræsentan-
terne (og lærerne), så de får det optimale ud 
af drøftelserne – for eksempel gode lokale af-
taler. 
 Vi er i gang med at planlægge, hvordan til-
lidsrepræsentanterne klædes på til den nye 
og store opgave, og hvordan foreningen lo-
kalt kan støtte, så det gode samarbejde, som 
er det bærende i arbejdstidsaftalen, får be-
tydning på alle frie skoler i Danmark. 
 Foreningen opfordrer samtidig alle frie 
skoler til at vælge en tillidsrepræsentant. 
Med den nye arbejdstidsaftale bliver det end-
nu vigtigere, end det har været før. 

Aftalen bør sikre reallønnen
Overenskomstens anden store dagsorden – 
lønudviklingen – var præget af coronaen. 
Den usikkerhed, som coronaen gav, lagde en 
dæmper på lønkravene.  
 På statens område blev der aftalt lønstig-
ninger på 5,05 procent (inklusive det skønne-
de resultat fra reguleringsordningen). På det 

▶
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kommunale område endte de tilsvarende 
stigninger på 5,29 procent. Det betyder, at 
der ved de lokale lønforhandlinger skal hen-
tes minimum 0,24 procent for bare at holde 
trit med folkeskolelærernes lønudvikling. 
 Sådan har det været de seneste mange år. 
Og kravet om lokal lønudvikling presser 
mange tillidsrepræsentanter. Foreningen 
havde, ligesom hovedparten af medlemmer-
ne, gerne set, at lønnen blev aftalt centralt. 
 Skal man finde noget positivt, må det 
være, at 0,24 procent over tre år er noget 
mindre, end det har været i de seneste over-
enskomstperioder. Åget på tillidsrepræsen-
tanternes skuldre er lidt lettere. 
 Og så giver det håb for fremtidens lønni-
veau, at tillidsrepræsentanterne er vant til at 
forhandle og sikre lokale lønstigninger, og de 
er gode til det. Men intet af det ændrer på, at 
gabet på de 0,24 procent presser en gruppe 
tillidsrepræsentanter, som i forvejen har rige-
ligt at se til. 

Ny Løn skal til syn
Foreningen forventer, at lønresultatet sikrer 
lærernes realløn. Om det holder, kan kun 
fremtiden fortælle, men det er forventnin-
gen. 
 Ud over lønstigningerne indeholdt over-
enskomstresultatet en stor og positiv overra-
skelse: De centrale parter enedes om i løbet 
af den kommende aftaleperiode at kigge Ny 
Løn-systemet grundigt efter i sømmene. Peri-
odeprojektet er en stor sejr for Frie Skolers 
Lærerforening. Foreningen har længe peget 
på, at Ny Løn ikke fungerer efter hensigten, i 
hvert fald ikke på de frie skoler. Mange frie 
skoler bruger ikke den lokale løn til at udvik-
le særlige indsatser eller områder. Nej, de 
bruger de penge, som var tænkt som lærer-
lønninger, på alt muligt andet – bygningsved-
ligeholdelse og så videre. Nu bliver der en 

mulighed for at evaluere brugen af ny løn. 
 Frie Skolers Lærerforening har siden ind-
førelsen i 1999 kritiseret Ny Løn-systemet. 
Længe oplevede foreningen, at den stod helt 
alene med sin kritik, men de seneste år har 
flere lønmodtagergrupper meldt sig i koret af 
kritikere. At kritikken blev mere udbredt, vi-
ste sig blandt andet ved den store konference, 
CFU gennemførte i efteråret 2016, hvor orga-
nisationer, som tidligere har været varme for-
talere for lokal (og i nogle tilfælde individu-
el) løn, pegede på, at de havde store proble-
mer med systemet. 
 Det aftalte periodeprojekt bekræfter det, 
som vi gennem et stykke tid har anet: Også 
de statslige arbejdsgivere har fået øjnene op 
for, at deres new public management-barn 
ikke blev helt, som de drømte om. 
 Frie Skolers Lærerforening vil aktivt på-
virke periodeprojektet. Vores hovedfokus vil 
ligge på, at hvis der skal være lokal løn, så 
skal den udmøntes. Foreningen kan godt leve 
med en løndel, som forhandles lokalt. Det 
kan i mange tilfælde være en god idé, som – i 
øvrigt – kan ligge i pæn forlængelse af de frie 
skolers tradition. 
 Men lokale lønkroner skal udbetales som 
lønkroner i løbet af overenskomstperioden – 
de skal ikke mures inde i skolebygninger eller 
bruges til at konkurrere på prisen. 
 Vi kan risikere, at hvis vi ikke får ander-
ledes tag på Ny Løn, så vil vi om ganske kort 
tid stå med det strukturelle problem, at løn-
ningerne i den kommunale sektor løber mas-
sivt fra den statslige. På den baggrund vil vi 
se, at det enten bliver sværere at rekruttere 
arbejdskraft til staten, eller at vi får en kom-
petencemæssig skævhed, hvor de bedst ud-
dannede søger job i kommunerne, mens de 
statsansatte ikke vil være dygtige nok. Det 
må ikke ske, og derfor er dette projekt så 
vigtigt.

Resultatet har flere godbidder
Ud over de to store emner – arbejdstid og løn 
– indeholder overenskomsten også en forbed-
ring af seniorordningen. Ordningen, hvor se-
niorer har ret til selv at betale for at gå 175 ti-
mer ned i arbejdstid med fuldt pensionsbi-
drag, blev stadfæstet og gjort permanent i 
overenskomsten. Derudover får seniorer 0,8 
procent af lønnen, som de enten kan bruge til 
to seniordage eller som en frivillig pensions-
indbetaling. 
 Endelig lykkedes det ved organisationsfor-
handlingerne at rykke børnehaveklasseleder-
nes løn et nøk op. Børnehaveklasselederne 
får stadig ikke lærerløn, sådan som forenin-
gen ønsker det, men vi fik hul på udfordrin-
gen.  
 Endelig indeholdt overenskomsten en 
række mindre forbedringer – det samlede re-
sultat gennemgås på foreningens hjemmesi-
de (www.fsl.dk/ok21).  

Vedtaget, men der mangler noget
Det samlede overenskomstresultat blev anbe-
falet af en enig hovedbestyrelse, og det blev 
vedtaget med 90,6 procent af de afgivne 
stemmer ved den efterfølgende urafstem-
ning. 54,0 procent af medlemmerne deltog i 
urafstemningen. 
 Stemme- og ja-procenten viser stor opbak-
ning bag det forhandlede resultater. 
 Hele forhandlingsforløbet peger også på 
en række uløste problemer, især på vores 
egen side af bordet. 
 Det første er en gammel traver: spørgsmå-
let om krone eller procentstigninger. Spørgs-
målet kommer op ved hvert eneste overens-
komstforløb. Pointen er, at hvis man stiller 
krav om procentvise lønstigninger, vil de, 
som i forvejen får den højeste løn, få de høje-
ste stigninger, og afstanden mellem lavlønne-
de og højtlønnede vokser. ▶
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 Hvis man omvendt stiller krav om krone-
stigninger, vil de ekstra kroner betyde mere 
på de lavtlønnedes budgetkonto end på de 
højtlønnedes, og lønforskellene fastholdes el-
ler formindskes.
 Frie Skolers Lærerforening har indtil nu 
været af den klare overbevisning, at der skal 
udmøntes procentvise stigninger – ikke 
mindst fordi det ellers bliver ganske vanske-
ligt at følge med lønudviklingen i folkesko-
len. Men diskussionen vil blive rejst igen, og 
derfor bliver dette også et vigtigt punkt for os 
i den kommende overenskomstperiode. 
 Det andet spørgsmål tangerer samme pro-
blematik, nemlig spørgsmålet om lønulighed.  
 Frie Skolers Lærerforening har længe 
kæmpet sin egen kamp for at sikre lønlighed 
med folkeskolelærerne. Foreningen kalder 
det fair lærerløn. Men blandt andre sygeple-
jerskerne har med deres konflikt og kamp 
rejst spørgsmålet om, hvad ligeløn er. Får de 
en fair løn, eller ligger de for lavt sammenlig-
net med andre grupper. Og hvis de ligger for 
lavt, hvorfor gør de det så: på grund af tjene-
stemandsreformen, fordi sygeplejefaget er 
kvindedomineret, fordi mange arbejder på 
deltid, fordi Dansk Sygeplejeråd ved de sene-
ste overenskomster har prioriteret stigninger 
på tillæg i stedet for stigninger på grundløn-
nen, fordi strukturen i forhandlingsfælles-
skaberne fastholder faggrupper, så det er 
svært for enkelte grupper at få højere stignin-
ger end andre – der kan være mange og helt 
andre forklaringer. 
 Lønniveauet for forskellige faggrupper 
skal fastlægges i forhandlingerne mellem 
lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Sådan er 
det i den danske model. Men der kan være 
procedurer og traditioner i den måde, løn-
modtagersiden fastlægger kravene og for-
handler på, som klemmer bestemte grupper 
og gør det svært for dem at udvikle deres løn. 

Herudover er det ingen 
hemmelighed, at den dan-
ske model traditionelt fun-
gerer langt bedre på det 
private arbejdsmarked end 
i staten og kommunerne. 
Det skyldes, at arbejdsgiver-
ne i det offentlige sparer 
lønkroner, når der strejkes, 
mens man i det private både mi-
ster indtægter hos arbejdstagere 
og arbejdsgivere. Systemet virker 
ikke godt nok i det offentlige. I hoved-
bestyrelsen vil vi i den kommende repræ-
sentantskabsperiode drøfte og komme med 
vores bud på, hvordan vi får den danske mo-
del til at virke ordentligt på det offentlige 
område. 
 Sygeplejerskerne og de andre sundhedsar-
bejderes krav om højere løn har blandt andet 
på grund af ovenstående udfordring poten-
tiale til at skabe ravage i hele fagbevægelsen. 
For eksempel føler sosu-assistenterne, at sy-
geplejerskerne sparker nedad og forsøger at 
hæve deres løn på bekostning af andre grup-
per, som i forvejen tjener endnu mindre. 
 Så det er hajfyldt farvand. Alligevel bør 
fagbevægelsen springe ud i det og drøfte de 
problemer, der er. Hovedbestyrelsen vil for-
berede sig på den debat, som bør komme.

KAMPEN FOR FAIR LÆRERLØN
Lønkampagnen har et åbent vindue
Frie Skolers Lærerforening har siden 2015 
ført kampagne for at sikre lærerne på de frie 
grundskoler, efterskoler og kostskoler fair læ-
rerløn – altså en løn, som matcher det, lærer-
ne tjener på den nærliggende folkeskole. 
 Foreningen har stadig fokus på at hæve 
lønnen på de frie grundskoler, efterskoler og  

 
 

 
 

 
 
kostskoler, og nu er højskolerne også kommet 
med. 
 Coronapandemien spændte ben for ind-
satsen i 2020 og begyndelsen af 2021, men i 
efteråret 2021 fortsætter indsatsen med fo-
kus på budgetindspil, halvårlige indsatser for 
at sikre og støtte de lokale lønforhandlinger, 
en særlig indsats for tillidsrepræsentanterne 
på de skoler, som har svært ved at hæve lo-
kallønnen, og en særlig 2021-indsats for at få 
tillidsrepræsentanterne til at udnytte den ny-
ligt indgåede overenskomst for at tage et 
godt skridt mod fair lærerløn. 
 Hvis det lykkes tillidsrepræsentanterne at 
hente lokale lønforbedringer i størrelsesorde-
nen 1 procent for det kommende skoleår, ta-
ger skolerne et vigtigt skridt i retning af at 
sikre, at vi kommer meget tættere på folke-
skolelærernes løn og generel fair lærerløn. 
 
Lønkampagnen virker
Foreningen kan se tilbage på en meget vel-
lykket lønkampagne. I 2015 begyndte for-
eningen virkelig at fokusere på lønnen. Den-
gang lå lærerne på de frie grundskoler i gen-
nemsnit 20.000 kr. under folkeskolernes års-
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løn, mens efterskolelærerne i gennemsnit lå 
32.000 kr. efter. 
  De seneste tal viser, at grundskolelærerne 
i dag i gennemsnit ligger 10.000 kr. under 
folkeskolelærerlønnen, mens efterskolelærer-
nes løn er 15.000 kr. lavere end de kommuna-
le kollegers. Kampagnen har hentet en stor 
del af lønefterslæbet. 
 Successen viser, at når foreningen sætter 
fokus på et område og kaster alle kræfter ind 
i en sag, så sker der noget. Men æren tilfalder 
først og fremmest tillidsrepræsentanterne. 
Det er dem, som har forhandlet lønnen op lo-
kalt. 
 Målet er ikke nået endnu. Foreningen fort-
sætter indsatsen for at lukke det løngab, der 
fortsat eksisterer mellem folkeskolen og de 
frie skoler. 

ORGANISERING
Foreningen bliver større og stærkere
Da beretningen i 2019 blev skrevet, havde 
foreningen 10.039 medlemmer. I dag, hvor 
disse linjer skrives, har den 10.676. 
 Det er en ny rekord og en stigning på seks 
procent siden det seneste repræsentantskabs-
møde. Samtidig ligger vores organisations-
procent på et historisk højt niveau.
 Mens mange andre fagforeninger bløder 
medlemmer, går Frie Skolers Lærerforening 
stabilt frem med små skridt, og foreningen 
har det seneste års tid måned for måned øget 
sit medlemstal. Det er vigtigt. Fordi et højt 
medlemstal og en høj organisationsgrad legi-
timerer os som en selvstændig organisation. 
Og fordi foreningen er og skal være medlem-
mernes forening. Opbakningen fra lærerne 
på de frie skoler er et godt argument for den 
danske aftalemodel: Lærerne ønsker indfly-
delse på deres egne løn- og arbejdsforhold, og 

de ønsker det gennem kollektive forhandlin-
ger og aftaler, hvor parterne selv finder løs-
ninger på udfordringerne. 
 Aftalemodellen kræver, at flertallet af løn-
modtagerne på et område er medlemmer af 
den overenskomstbærende fagforening. Og 
det kræver, at vi som fagforening har opbak-
ning blandt lærerne, og at vi viser os som et 
relevant talerør for og tilbud til dem. 
 Hovedbestyrelsen tolker medlemsfrem-
gangen som et ja til den danske model og til 
os som overenskomstbærende fagforening. 

Medlemmerne kommer ikke selv
Medlemsfremgangen kommer ikke af sig 
selv. Faktisk er de frie skoler et vanskeligt 
område at organisere på, blandt andet fordi 
der er meget stor udskiftning. Hvert år duk-
ker der omkring 1000 nye ansigter op på læ-
rerværelserne, og som forening skal vi hele 
tiden lægge os i selen, for at de bliver en del 
af vores (fagpolitiske) fællesskab. Hvis vi 
ikke får fat i de nye lærere, falder organisati-
onsprocenten. 
 Foreningen arbejder systematisk med or-
ganisering. Kredsbestyrelserne besøger sko-
ler, tillidsrepræsentanterne tager imod nye 
kolleger på skolen, og sekretariatet planlæg-
ger kampagner og indsatser for at få valgt fle-
re medlemmer og flere tillidsrepræsentanter. 
Organiseringen og indsatsen for at få flere til-
lidsrepræsentanter er to sider af den samme 
sag, for vi opfatter tillidsrepræsentanterne 
som hjørnestenen i fagforeningen og i vores 
organiseringskoncept.
 
Flere tillidsrepræsentanter, tak
Af samme grund vil foreningen i skoleåret 
2021/22 gennemføre en kampagne for at få 
tillidsrepræsentanter på flere frie skoler. 
Kampagnen tager afsæt i den nye arbejdstids-
aftale. Tillidsrepræsentanten får en helt cen-

tral rolle i den nye arbejdstidsaftale, hvor 
hun som talsmand for kollegerne skal være 
med til at skabe opmærksomhed på forholdet 
mellem opgaver og ressourcer og være med 
til at drøfte de principper, arbejdstiden plan-
lægges efter. 
 Arbejdstidsaftalen er på mange måder et 
ægtefødt barn af den danske aftalemodel, og 
i hovedbestyrelsen mener vi, at den gør det 
let at forstå, at skolerne har brug for en til-
lidsrepræsentant. Og at tillidsrepræsentanten 
har brug for opbakning fra medlemmerne. 
Og at medlemmerne kan vinde forståelse for 
deres særlige problemstillinger ved at deltage 
i klub-drøftelserne med tillidsrepræsentan-
ten.   
 Derfor igangsætter vi kampagnen, hvor vi 
vil bruge den nye arbejdstidsaftale som løfte-
stang for at få tillidsrepræsentanter på flere 
skoler. Det er afgørende, for at lærerne lokalt 
får større indflydelse på deres egne arbejds-
tidsforhold, og for at arbejdstidsaftalen får 
liv. Herudover håber vi også, at flere tillidsre-
præsentanter vil skaffe foreningen endnu fle-
re medlemmer og en stærkere lokal organise-
ring. 

Højskolelærerne skal organiseres
En del af de nye medlemmer, vi har fået, 
kommer fra højskolerne. Højskolelærerne er 
blevet en del af foreningen qua en forespørg-
sel, de selv rejste i slutningen af 2019, og de 
vendte dermed tilbage til den frie skolefami-
lie, som højskolelærerudvalgets formand, 
Sigrid Lauenborg Dahl, gentagne gange har 
udtryk det. 
 Frie Skolers Lærerforening optog højskole-
lærerne, fordi Frie Skolers Lærerforening er 
for alle lærere på de frie skoler, og derfor var 
det helt naturligt at optage dem, idet det også 
er et erklæret mål i vores principprogram. 
Men også, fordi Frie Skolers Lærerforening ▶
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som fagforening ønsker, at højskolelærerne får 
en overenskomst. I dag er højskolelærernes 
løn- og ansættelsesforhold politisk bestemt af 
Folketinget og derfor ikke resultatet af en for-
handling mellem arbejdsgivere og arbejdsta-
gere. Det skal vi prøve at få lavet om – højsko-
lelærerne fortjener ganske enkelt bedre. 
 Højskolelærerne bør – som alle andre på 
det danske arbejdsmarked – have aftalte for-
hold. 

Corona spænder ben for indsatsen
På højskoleområdet hænger organisering og 
overenskomst meget konkret sammen: Høj-
skolelærerne får først en overenskomst, når 
mindst halvdelen af dem er organiseret i Frie 
Skolers Lærerforening. 
 Foreningen arbejder målrettet på at orga-
nisere mere end 50 procent. Men arbejdet har 
været svært. Dels spændte coronaen ben for 
den tour de højskole, som vi havde planlagt i 
foråret 2021, og når vi ikke kommer ud til og 
i dialog med lærerne, er det svært at få dem 
til at melde sig ind. Dels møder vi også på 
nogle højskoler en vis modstand mod idéen 
om fagforeninger. 
 Modstanden ligner den, vi i begyndelsen 
af 1990’erne mødte på nogle efterskoler. Læ-
rerne (og måske især ledelserne) frygter, at 
højskolerne mister deres særpræg, hvis de får 
en overenskomst, hvor der er nogle fælles 
regler, som alle skal overholde. Andre fryg-
ter, at overenskomsten reelt vil forringe deres 
vilkår – de har det jo godt, tænker de. 
 Organiseringen af højskolelærerne er pio-
nerarbejde, og det er sundt for vores organi-
sation at blive mindet om, hvorfor det er vig-
tigt, at vi har en fagforening for lærerne på de 
frie skoler.

Slaget skal vindes
Organiseringen af højskolelærerne er en ud-

fordring. Det er en udfordring at kom-
me op og organisere det nødvendige 
antal medlemmer. Og det er en udfor-
dring at overvinde den modstand eller 
skepsis, der måtte være blandt nogle 
højskolelærere og – vurderer vi – 
blandt endnu flere forstandere og in-
fluencere på området. Er det nødven-
digt med en overenskomst? Kommer en 
fagforening ikke bare med en masse reg-
ler og krav, som vil ødelægge og ensrette 
højskolerne?
 Som fagforening kæmper Frie Skolers Læ-
rerforening for lærerne men også for dannel-
sen og den frie skoletanke – på grundskole-
området og i højskoleverdenen. 
 Og foreningen mener, at en langsigtet sik-
ring af den frie dannelse og højskoleideen 
kræver aftalte forhold og et ordentligt ar-
bejdsmiljø for lærerne.  
 Frie Skolers Lærerforening vil arbejdet 
hårdt for, at en sikring af højskolelærernes 
arbejdsvilkår ikke sker på bekostning af sko-
lernes mulighed for at drive værdibaseret un-
dervisning og den frie dannelse. Men vi vil 
samtidig arbejde for, at demokrati og dannel-
se ikke reserveres til områder, som ikke berø-
rer arbejdslivet.  
 Som det fremgår af foreningens motto, 
går vi altid på to ben: Vi passer på lærerne – 
og de frie skoler. 
 Organiseringen af højskolelærerne er en 
udfordring, som vi har valgt at tage på os. 
Fordi vi synes, at den er vigtig, fordi vi synes, 
at højskolelærerne er en del af den frie skole-
verden, og fordi vi synes, at de som en del af 
den frie skoleverden bør have aftalte forhold. 
 Og det skriger til Grundtvig i himlen, at 
højskolelærerne, der om nogen arbejder med 
demokratisk dannelse, holdes uden for den 
danske aftalemodel – aftalemodellen er de- 
mokratisk dannelse af arbejdslivet. Derfor  

 
 
 
 
 
fortsætter og intensiverer foreningen arbej-
det for at organisere højskolelærerne og over-
bevise dem om, at man sagtens kan have en 
overenskomst uden at miste sin egenart eller 
sin værdibårne profil. Det er faktisk gået fint 
på efterskoleområdet, hvor overenskomsten 
efter en tumultarisk start har fundet sin 
plads. 
 En overenskomst vil sikre dem, som i dag 
har dårlige forhold, men ikke forhindre, at 
de, som har det bedre, fastholder deres vil-
kår. 

STATE OF THE UNION 
– MEDLEMSTILFREDSHED
Ny medlemsundersøgelse viser  
fremgang
Foreningen tager hvert andet år temperatu-
ren på medlemmernes forhold til foreningen. 
Det har den gjort siden 2015, og i marts 2021 
kom den seneste rapport. 
 Fra 2019 til 2021 voksede medlemstil-
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fredsheden. Også medlemmernes vurdering 
af udbyttet af deres medlemskab voksede 
markant, og på begge parametre scorer vi 
langt bedre, end de foreninger, som vi 
sammenligner os med. 

Så medlemmerne er blevet mere glade 
for Frie Skolers Lærerforening, og de ople-

ver, at de får stadigt mere ud af deres med-
lemskab. Det er godt og noget, som vi har 

arbejdet målrettet henimod. 
  
Indsatsen virker
Resultatet er generelt rigtig fint. Men i ho-
vedbestyrelsen hæfter vi os især ved, at sco-
ren vokser på nogle af de områder, som for-
eningen har satset og fokuseret på. I de tidli-
gere undersøgelser scorede medlemmerne 
foreningens evne til at varetage medlemmer-
nes interesse relativt lavt. Tilsvarende mente 
medlemmerne tidligere, at foreningen ikke 
var så god, som man kunne forvente, til at 
sætte og påvirke den politiske dagsordenen 
og heller ikke til at være lærernes talerør. 
 Foreningen arbejder derfor hårdt på at bli-
ve bedre til og mere tydelig på interessevare-
tagelse og på at sætte politiske dagsordner. 
Og arbejdet bærer frugt. I årets undersøgelse 
vurderer medlemmerne os højt på de to om- 
 
 

råder, og det er vi særligt stolte over, da det 
er resultatet af en bevidst, strategisk indsats. 
 Men det betyder ikke, at vi som forening 
læner os tilbage. Interessevaretagelse, medi-
etilstedeværelse og evnen til at sætte og for-
følge politiske dagsordener er kerneområder 
for en fagforening, og derfor skal og vil Frie 
Skolers Lærerforening være endnu stærkere i 
de discipliner.

ARBEJDSMILJØINDSATSEN
Corona belaster arbejdsmiljøet
Pandemien ændrede radikalt på foreningens 
to do-lister. Og arbejdsmiljøet blev med smit-
ten og nedlukningerne sendt helt op i toppen 
af den fagpolitiske dagsorden. 
 Lærernes arbejdsmiljø blev voldsomt ud-
fordret af coronaen, de mange ændringer, 
onlineundervisningen og retningslinjerne og 
anbefalingerne, som blev udsendt (og redige-
ret) under genåbningerne. 
 En undersøgelse i medlemsmagasinet Frie 
Skoler viste, at to tredjedele af lærerne miste-
de en del af deres arbejdsglæde under pande-
mien. Det var især de mange ændringer og 
omstillinger, som udfordrede arbejdsmiljøet. 
  
Repræsentanterne 
fortjener ros

Siden begyndelsen af marts 2020 har 
coronaen trukket voldsomme veksler 

på arbejdsmiljørepræsentanterne. 
Som hovedbestyrelsen har vi for-

søgt at hjælpe alle dem, som vi 
har været i kontakt med. I ny-
hedsbreve har foreningen ud-
sendt tringuides og anden in-
formation, som hjalp arbejds-
miljørepræsentanterne med 
lokalt at gennemføre risiko-

vurderinger og udarbejde de handle- og be-
redskabsplaner, som er helt afgørende for at 
sikre et godt, sikkert og trygt arbejdsmiljø 
under så svære vilkår. 
 Situationen med smitte, nedlukning og 
genåbning har været meget vanskelig for ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. Fordi mange af 
de centrale udmeldinger er kommet som vage 
anbefalinger, der har levnet meget rum for 
lokal fortolkning. Det udfordrer også arbejds-
miljørepræsentanterne, at kollegerne (og le-
delsen) er uenige om, hvor alvorligt de bør 
tage smitterisikoen, anbefalingerne og ret-
ningslinjerne. 
 Det er vores indtryk, at arbejdsmiljøre-
præsentanterne har arbejdet ansvarligt og 
dygtigt med at sikre medlemmernes arbejds-
miljø. Både foreningen og medlemmerne 
skylder dem en stor tak for det ofte utaknem-
melige arbejde. 
 Men situationen viser samtidig, hvor vig-
tigt det er, at arbejdsmiljørepræsentanterne 
er lærere og medlemmer af foreningen: Kun 
på den måde kan vi som forening støtte og 
hjælpe dem og holde dem orienteret om ud-
viklingen på området.

Arbejdsmiljøet opprioriteres
Arbejdsmiljøet mister ikke sin betydning, når 
smittetrykket falder, og verdenskortet igen 
bliver helt grønt. Arbejdsmiljø vil stadig været 
et højt prioriteret område i foreningen. Flere 
undersøgelser peger på, at fagforeningernes 
medlemmer er bekymrede for og optagede af 
deres arbejdsmiljø, og at de peger på arbejds-
miljøet som et område, hvor de mener, at fag-
foreningerne bør kunne gøre det bedre. 
 Netop her er der et gab mellem medlem-
mernes behov og forventninger på den ene 
side og fagforeningens præstation og indsats 
på den anden, og det gab skal foreningen for-
søge at lukke. ▶
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 Det gør foreningen ved at udvikle området 
og planlægge strategiske indsatser. Samtidig 
har vi i hovedbestyrelsen besluttet, at ar-
bejdsmiljøet bliver en prioriteret opgave i 
kredsene. Kredsbestyrelserne vil i fremtiden 
udpege et kredsbestyrelsesmedlem, som har 
ansvaret for at styrke kredsens indsats på ar-
bejdsmiljøområdet. 

Corona giver tømmermænd  
på lærerværelset
En stor udfordring i den kommende repræsen-
tantskabsperiode bliver de udfordringer, som 
coronaen giver og har givet på lærerværelset. 
Medlemsmagasinet Frie Skolers undersøgelse 
fra maj 2021viste, at tre fjerdedele af de med-
lemmer, som deltog i undersøgelsen, oplever, 
at pandemien har øget konfliktniveauet på læ-
rerværelset, og to tredjedele oplever flere kon-
flikter mellem lærerne og ledelsen. 
 Det kommer også til udtryk ved, at sekre- 
 
 
 

tariatet får rigtig mange sager, hvor samar- 
bejdet er anstrengt eller helt brudt sammen 
på skoler. 
 Sammen med den faldende arbejdsglæde 
giver det øgede konfliktniveau og samar-
bejdsproblemerne på skolerne en stor ar-
bejdsmiljøudfordring på skolerne. Forenin-
gen vil også derfor i den kommende tid have 
fokus på arbejdsmiljøet. 

KRÆNKELSE OG POLITIK
Repræsentantskabsperioden har også stået i 
krænkelserne og i #Metoos tegn. Perioden 
igennem dukkede den ene voldsomme histo-
rie op om krænkelser – i medierne, i DR’s pi-
gekor, i sportsverdenen, i ungdomspartierne, 
på Københavns Rådhus, i Radikale Venstre 
og så videre. 
 Medlemsmagasinet Frie Skoler undersøgte, 
hvordan det står til på de frie skoler. Blandt de 
2600, som svarede på medlemsundersøgel-
sen, oplyste godt tre procent, at de inden for 
de seneste to år har været udsat for uønskede 

seksuelle berøringer på skolen, og et til-
svarende antal har fået krænkende 

kommentarer om deres udseende. 31 
procent af dem, der svarede, ople-

ver en sexistisk tone på skolen – de 
fleste oplever det dog i lav grad.
 Det er især kvindelige 
medlemmer, som oplever kræn-
kelser. 

Foreningen opfordrer 
skolerne til at lave  

krænkelsespolitik
En krænkelse er en for meget. 

Man skal kunne gå trygt på arbejde 
uden at frygte for krænkelser eller 

en ubehagelig kultur. 

 Frie Skolers Lærerforening har derfor op-
fordret skolerne til at tage forebyggelsesar-
bejdet i forhold til krænkelser alvorligt, og 
foreningen udsendte materialer til arbejds-
miljørepræsentanter og tillidsrepræsentan-
ter, som de kan bruge i arbejdet med at kom-
me eventuelle krænkelser til livs. 
 Et godt første skridt på vejen kan være at 
formulere klare retningslinjer i personalepo-
litikken, og at skolerne klart tager afstand fra 
krænkelser og en seksualiseret arbejdskultur. 
 Medlemsmagasinet Frie Skolers undersø-
gelse viser, at en tydelig politik virker. På de 
skoler, hvor ledelsen tager tydelig afstand fra 
krænkelser og sexisme, er der kun halvt så 
mange krænkelser som på de skoler, som ikke 
har en tydelig politik på området. 

Foreningen skal være krænkelsesfri 
zone
I kølvandet på #MeToo og især Sofie Lindes 
tale ved Zulu Award-arrangementet dukkede 
der flere sager op om krænkelser i politiske 
partier, i politiske ungdomsforeninger og i 
fagforeninger. 
 I hovedbestyrelsen besluttede vi derfor at 
undersøge, om tillidsvalgte og politisk valgte 
var blevet krænket i Frie Skolers Lærerfor-
ening-sammenhænge – for eksempel på tillids-
repræsentantuddannelsen, repræsentantskabs-
mødet, ved kredsbestyrelsesarrangementer el-
ler lignende. De valgte blev spurgt, om de in-
den for de seneste to år var blevet krænket eller 
udsat for sexistiske kommentarer, uønsket sek-
suel opmærksomhed eller på anden måde hav-
de mødt en krænkende kultur. 
 Undersøgelsen afslørede fem tilfælde af 
krænkelser. Tre oplyste, at de ”inden for de 
seneste to år (havde) været udsat for eller 
overværet aktiviteter, begivenheder eller lig-
nende med seksuelt indhold, som (de) fandt 
stødende”, mens to inden for de seneste to år 
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havde oplevet ”… en stødende seksualiseret 
kultur eller tone i de Frie Skolers Lærerfor-
ening-sammenhænge”. Det kan godt være det 
samme medlem, som har været udsat for flere 
krænkelser, og det kan godt være, at den 
samme krænkelse optræder i flere kategorier. 
 På baggrund af undersøgelsen vedtog vi 
en politik, som gør det klart, at krænkelser og 
sexistisk kultur er no go i Frie Skolers Lærer-
forening. Som medlem af Frie Skolers Lærer-
forening skal man trygt kunne deltage i for-
eningens aktiviteter uden frygt for at blive 
udsat for krænkelser. 
 Vi i hovedbestyrelsen er ved at undersøge 
og indføre en whistleblower-ordning og en 
beredskabsplan for, hvad man skal gøre, og 
hvor man skal henvende sig, hvis man udsæt-
tes for krænkelser eller er opmærksom på, at 
andre bliver det. 

FORENINGEN OG OMVERDENEN
Første år med FH
Den forgangne repræsentantskabsperiode er 
den første hele periode, hvor Frie Skolers Læ-
rerforening har været en del af Fagbevægel-
sens Hovedorganisation (FH). Hovedorgani-
sationen så dagens lys den 1. januar 2019 ef-
ter en fusion mellem LO og FTF. 
 For Frie Skolers Lærerforening har med-
lemskabet været en overvejende positiv ople-
velse. 
 FH’s indsats under pandemien fortjener 
stor ros. FH forhandlede gode trepartsaftaler, 
som holdt hånden under lønmodtagerne og 
virksomhederne, og som viste, hvordan den 
danske model kan løse kriser kreativt og på 
en måde, som sikrer, at vi har et velfungeren-
de og produktivt samfund, som hurtigt kom-
mer op i gear, den dag krisen driver over. FH 
viste her sin berettigelse. 

  FH kan også i mange spørgsmål fint re-
præsentere os. Det gælder, når det kommer 
til dagpengeudspil, nærhedsreformen og 
masser af andre store samfundsspørgsmål, 
som vi ikke selv har kræfterne til at gabe over 
eller udøve indflydelse på.
 Desværre præsenteres vi også for en række 
sager og dyre kampagner, som vi intet kan 
bruge til. Det gælder for eksempel FH’s store 
kampagne om tillidsrepræsentanter, det gæl-
der FH’s kommunikative indsats under valg-
kampen, og det gælder spørgsmålet om 
10.-klasses placering. Problemet med 10.-klas-
sesdebatten er, at FH arbejder for en tydelige-
re erhvervsretning af tilbuddet, mens vi – på 
linje med de andre fagprofessionelle på områ-
det – forsøger at fastholde 10.-klasse som en 
del af den alment dannende grundskole. Vi 
har påvirket 10.klasses-debatten i en positiv 
retning, men vi må også erkende, at de store 
fagforbund i FH har betydelig større vægt, når 
beslutninger træffes, end vi har.
 Vi har valgt at stå udenfor FH’s lokale 
struktur. Det er ikke, fordi vi er modstandere 
af denne, men den beskæftiger sig i hovedsa-
gen med emner på det kommunale, regionale 
og private område, hvor vi ikke har umiddel-
bare interesser. Vi betaler et solidaritetsbidrag 
til arbejdet i de aktuelt 17 lokale sektioner, 
men vi har gjort det klart undervejs, at vi ikke 
kommer til at trække arbejdet lokalt – dette 
uagtet, at vi støtter, at der findes lokale sektio-
ner, der kender til fagpolitik i deres område. 
Vi er oprigtigt ærgerlige over, at de lokale sek-
tioner har fordyret vores engagement i FH, 
hvor vi i forvejen erlægger i omegnen af to 
millioner kroner om året for vores medlem-
skab, og vi har argumenteret for, at det netop 
ikke skulle være dyrere at deltage i FH, end 
det var at være medlem af det hedengangne 
FTF. 
 Vi bør i fagbevægelsen finde en måde at 

arbejde sammen og organisere os på, som gi-
ver de enkelte fagforeninger de fordele, der 
er ved at have en hovedorganisation, uden at 
de samtidig oplever, at de betaler til en mas-
se, som kun er relevant for andre. Det bør 
heller ikke ske, at hovedorganisationen bliver 
politikdrivende på områder, de enkelte fag-
foreninger oplever som deres kerneområder, 
og hvor hovedorganisationen modarbejder 
fagforeningerne. 
 FH har endnu ikke fundet sit perfekte leje, 
men vi vil som forening arbejde for, at det 
kommer til at ske.

Velkommen til højskolerne
Folkehøjskolernes Forening i Danmark er et 
nyt bekendtskab. Frie Skolers Lærerforening 
blev introduceret til dem, da foreningen be-
gyndte at organisere højskolelærerne. Det er 
dog ikke et helt nyt ansigt. Vi har tidligere 
samarbejdet med foreningen om konkrete ar-
rangementer, for eksempel på folkemødet på 
Bornholm, og vi har set et klart interessefæl-
lesskab mellem de to foreninger i forhold til 
spørgsmål om frihed, frie skoler, dannelse og 
så videre. Vi glæder os til samarbejdet med 
højskoleforeningen som en vigtig repræsen-
tant for en vigtig fri skoleform.  
 
Havregården illustrerer problemer 
med loyalitetsforpligtelsen
I slutningen af 2020 lukkede kostskolen Hav-
regården. Bestyrelsen mente ikke, at det var 
muligt at videreføre skolen, efter at medier 
havde afsløret omfattende omsorgssvigt og 
en række uregelmæssigheder på skolen. Af-
sløringerne førte til, at skolens forstander 
gennem mange år blev afskediget og politian-
meldt. 
 Senere beskrev en podcast fra dr.dk – 
”Kostskolen” – hvordan eleverne på skolen 
uhindret tyranniserede hinanden, hvordan ▶
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svage elever blev udsat for overgreb, også sek-
suelle, og hvordan flere elever havde forsøgt 
selvmord, uden at skolen fik det bremset, og 
uden at ledelsen indberettede tilfældene til 
myndigheder og tilsyn. 
 Mediernes dækning kritiserede ledelsen, 
som havde optaget stærkt udfordrede elever, 
som skolen ikke var godkendt til at optage, og 
som den ikke havde de pædagogiske ressour-
cer og kompetencer til at give et ordentligt 
pædagogisk tilbud. Lærerne og lærergruppen 
blev stort set ikke kritiseret af eller i medierne 
– tværtimod blev det flere gange nævnt, at læ-
rerne havde gjort, hvad de kunne, for at gøre 
opmærksom på problemerne.
  Medierne kritiserede også de forskellige 
tilsyn, der skal sikre, at anbragte børn har det 
godt, og at skoler lever op til tilskudsreglerne. 
Tilsynene blev kritiseret for ikke at handle på 
de oplysninger, de havde, for ikke at dele op-
lysninger med hinanden og for at være alt for 
passive og ukritiske over for skoleledelsens 
oplysninger. 

Kritik kan koste jobbet
Frie Skolers Lærerforening hjalp medlemmer-
ne, dels ved at skaffe dem deres løn, dels ved 
at holde dem ude af mediernes kritiske søge-
lys, dels ved at forhandle fornuftige fratrædel-
sesaftaler og på anden vis hjælpe dem vi-
dere. 
 Men sagen om Havregården illu-
strerer en problemstilling, som for-
eningen flere gange tidligere har 
påpeget: Loyalitetsforpligtelsen 
gør det svært for lærerne på de 
frie skoler at gøre opmærksom 
på omsorgssvigt og andre kriti-
sable forhold på skolerne. Læ-
rerne risikerer at miste deres 
job, hvis de gør opmærksom på 
forhold, som kan opfattes som 

en kritik af ledelsen eller true skolens forret-
ning og dens relation til forældrene og de 
kommuner, som henviser elever. 
 Foreningens formand, Uffe Rostrup, skrev 
et debatindlæg i Politikens Skolemonitor om 
problemstillingen. Han skrev, at lærerne på de 
frie skoler bør have den samme udvidede ret 
til at ytre sig som offentligt ansatte, og at lo-
yalitetsforpligtelsen aldrig bør kunne bruges 
mod lærere, som er bekymrede for elevers 
trivsel og udvikling på en skole. 
  Det synspunkt gentog foreningen, da den 
senere skulle svare på et forslag, som vil gøre 
det strafbart for lærere på de frie skoler ikke 
at underrette myndighederne, hvis de er op-
mærksomme på elever, som ikke trives. Lov-
forslaget sidestiller folkeskolelærere og lærer-
ne på de frie skoler. I sit svar påpegede Frie 
Skolers Lærerforening, at de to lærergrupper 
ikke er sidestillet, når det kommer til mulig-
hederne for at underrette, ytre kritik og be-
kymring. For her rammes lærerne på de frie 
skoler af loyalitetsforpligtelsen – det gør læ-
rerne i folkeskolen ikke. 
Sagen om Havregården har tydeliggjort, at 
det er bydende nødvendigt at finde en løsning 

på denne problemstilling, så lærere ikke risi-
kerer at miste deres job for at varetage barnets 
tarv. Vi vil som forening arbejde aktivt for, at 
lærerne på de frie skoler kommer ud af den 
helt særlige klemme, som loyalitetsforpligtel-
sen sætter dem i.

UDDANNELSESPOLITISKE
INDSATSER
Ny fri læreruddannelse dukker op
Flere uddannelsespolitiske spørgsmål har væ-
ret på dagsordenen i perioden. Blandt andet 
læreruddannelsen.
     En række partier med tidligere V-næstfor-
mand Kristian Jensen i spidsen banede vej for 
en ny fri læreruddannelse.
     Frie Skolers Lærerforening var og er kritisk 
over for initiativet. Vi synes i hovedbestyrel-
sen, at det kompromitteres af en række politi-
ske interesser, som ikke har noget med de frie 
skoler at gøre. 
 Hvis man blandt politikerne ønsker at give 
mulighed for at lave alternative læreruddan-
nelser, så støtter vi op om det, men politikerne 
bør udelukkende vedtage rammerne og betin-
gelserne for oprettelsen af nye uddannelser 
– Christiansborg skal ikke forholde sig til eller 
sanktionere konkrete uddannelser på bag-

grund af deres værdigrundlag. 
     Bag forslaget om den nye frie lærerud-

dannelse ligger en massiv kritik af pro-
fessionshøjskolernes folkeskolelærer-

uddannelse. Det er helt på sin plads 
at forbedre både dannelsesaspektet 
og det faglige aspekt af den offentli-
ge læreruddannelse, som for tiden 
er under revision. Desværre er det 
vores opfattelse, at ministeriet langt 
fra er ambitiøst nok, når det gælder 

læreruddannelsen, og vi frygter, at 
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arbejdet ikke vil løse problemerne med lærer-
manglen. 
  
Giv de nye en hånd
De mange nyuddannede lærere, som opgiver 
lærergerningen efter få år, har også i denne 
periode været på den politiske dagsorden. 
 Frie Skolers Lærerforening er enig i, at der 
må gøres noget for at holde på de nyuddanne-
de lærere og give dem en bedre start på lærer-
livet. 
 Derfor nikker vi i hovedbestyrelsen også 
anerkendende til, at den nye arbejdstidsaftale 
stiller krav til skolerne om at være særligt op-
mærksomme på denne gruppe. Samtidig hå-
ber vi, at den mentoruddannelse, som forenin-
gen har udviklet i dialog med skoleforeninger-
ne, bliver en succes, og at mange erfarne lære-
re vil uddanne sig til mentorer for deres nye 
kolleger. 
 Det er Frie Skolers Lærerforening, som står 
for uddannelsen, men den markedsføres også 
af skoleforeningerne. 

Alle elever bør have ret til vejledning
Foreningens næstformand og det skole- og ud-
dannelsespolitiske udvalg har i perioden på 
forskellig måde gjort opmærksom på det hår-
rejsende i, at elever, som er bedømt uddannel-
sesparate, ikke har ret til individuel uddannel-
ses- og studievejledning. Det tilbud er forbe-
holdt elever, som ikke er uddannelsesparate. 
 Frie Skolers Lærerforening ærgrer sig over, 
at vejledningen ikke er udbredt som et tilbud 
til alle elever. Kun på den måde sikrer vi, at 
eleverne får øje på de uddannelsestilbud, 
som passer bedst til dem. Alle elever har brug 
for at blive udfordret på deres valg af ung-
domsuddannelse, og for en del sker det slet 
ikke.  Lærerne og skolerne kender eleverne, og 
de kan hjælpe dem et langt stykke ad vejen, 
men vejlederne har det kendskab til ungdoms-

uddannelserne, som er nødvendigt, hvis alter-
nativer skal i spil, så der reelt bliver tale om et 
valg for afgangseleverne. 

Sprogprøver i børnehaveklassen 
bør gå om
Vi, der har med børn at gøre, ved godt, at ele-
ver udvikler sig i forskellig hastighed og på 
forskellige tidspunkter. Derfor er det helt uan-
stændigt, at politikerne på Christiansborg har 
indført sprogprøver for børnehaveklasserne 
på skoler med mange elever fra såkaldte ghet-
to-områder. Man skal ikke kunne dumpe i 
grundskolen, og man skal under ingen om-
stændigheder kunne dumpe allerede i børne-
haveklassen. Det er udtryk for et menneske-
syn, der ikke er et land på vores udviklings-
trin værdigt.
 I år gennemførte man på trods af vores og 
andres protester prøverne. Og det endda i et 
år, hvor skolerne har været helt eller delvist 
lukket ned i lange perioder.
 Vi kommer aldrig til at forstå, at man ikke

 

stoler på lærernes professionalitet og overla-
der vurderingen af elevernes faglige og socia-
le udvikling til dem, der har forstand på det.

AFSLUTNING OG FREMTID
Formandskabet træder af
På de helt indre linjer meddelte foreningens 
formand, Uffe Rostrup, at han ikke genopstil-
ler som formand. Repræsentantskabet skal 
altså vælge en ny formand for foreningen. 
 Og repræsentantskabet skal også vælge en 
ny næstformand. Foreningens nuværende 
næstformand, Monica Lendal Jørgensen, har 
nemlig meddelt, at hun er kandidat til for-
mandsposten, og at hun ikke fortsætter som 
næstformand, hvis hun ikke skulle blive 
valgt. Monica Lendal Jørgensen mener ikke, 
at det vil være fair over for en ny formand at 
fortsætte som næstformand efter et kamp-
valg. 
 Trods udskiftningerne i formandskabet og 
i flere kredse ser vi i hovedbestyrelsen for-

trøstningsfuldt frem til den kommende pe-
riode. Foreningen står nemlig et rigtig 

godt sted. Med medlemsfremgang 
og sund økonomi. Med høj 

medlemstilfredshed og et 
stærkt image. Med en 

mere klar fagpolitisk lin-
je og med bedre medie-

opmærksomhed. Og 
med en overenskomst 
og en arbejdstidsaf-
tale, som anerkender 
lærerne som en afta-
lepart. █
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Efter godt et år med højskolelærere i foreningen 
tegner der sig et mønster af, hvilke issues der fyl-

der på skoleformen. Og tre emner skiller sig klart ud: 
lønanciennitet, fratrædelsesaftaler og tidsbegræn-
sede ansættelser. 

Sekretariatets konsulenter har hjulpet en håndfuld 
medlemmer, som fik for lidt i løn. I flere tilfælde op-
stod problemet, fordi lærerne var forkert placeret på 
lønskalaen, da skolerne ikke havde taget hensyn til 
deres anciennitet, da de blev indplaceret. To lærere 
fik over 50.000 kr. efterbetalt, og de blev samtidig løf-
tet op på et højere løntrin. I andre tilfælde, fordi sko-
lerne ikke sørger for, at lærerne kommer op på det 
næste løntrin, når de skal det. Foreningen vurderer, 
at ikke alle højskoler medregner relevant undervis-
ningserfaring, når de ansætter nye medarbejdere, og 
at ikke alle skoler sørger for at holde styr på lærernes 
retmæssige anciennitetsstigninger.  

I de afskedigelsessager, der har været, siden høj-
skolelærerne kom ind i foreningen, har sekretariatet 
forhandlet gode fratrædelsesaftaler for de medlem-
mer, det drejede sig om. I alle tilfælde har lærerne væ-
ret godt tilfredse med aftalerne og med at have en 
fagforening i ryggen. 

Endelig arbejder sekretariatets konsulenter på at 
sikre, at højskolemedlemmer, der gentagne gange an-
sættes i tidsbegrænsede stillinger eller får deres pro-
jektansættelser forlænget, i stedet får faste stillinger. 
Foreningen vurderer, at nogle højskoler bruger tids-
begrænsede ansættelser på en måde, som strider mod 
reglerne. █  ILLUSTRATION JUNIE

Havregården  
Kostskole betalte for 
lave tillæg
Frie Skolers Lærerforening indgik i maj 2021 forlig i en sag, hvor fem 

lærere fra Havregården Kostskole gennem længere tid havde fået en 
lavere løn, end de skulle have haft. Skolen havde givet lærerne et trin 4-til-
læg, som de ikke skulle have, i stedet for de noget højere lokale tillæg, som 
de havde krav på ifølge den lokale lønaftale. 

Sagen kørte gennem flere instanser. Der blev holdt flere lokale møder 
og flere fællesmøder mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Læ-
rernes Centralorganisation og Frie skolers Lærerforening, før arbejdsgi-
verne i maj accepterede at forlige sagen. Det betød, at de fem lærere hver 
skal have mellem 50.000 og 100.000 kr. fra Havregården. Beløbene svarer 
til det krav, Frie Skolers Lærerforening havde regnet sig frem til.

Skolen var i mellemtiden lukket og under rekonstruktion. Det er derfor 
usikkert, om lærerne faktisk får pengene. De indgår som et kreditorkrav 
til boet.    

Når det var så svært at vriste pengene fra skolen, skyldes det blandt an-
det, at de lønaftaler, der blev indgået på skolen, ikke var skriftlige. Det 
var derfor vanskeligt for parterne at dokumentere, hvad der faktisk var 
blevet aftalt om løn og tillæg på skolen. █  ILLUSTRATION JUNIE

Frie Skolers Lærer-
forening indgik i maj 
2021 forlig i en sag, 
hvor fem lærere fra 

Havregården Kostskole 
gennem længere tid 

havde fået en lavere løn, 
end de skulle have haft.

Tre issues hitter  
på højskolerne

To lærere fik over 
50.000 kr. efterbetalt, 
og de blev samtidig 

løftet op på et højere 
løntrin.
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I slutningen af 2019 
indgik parterne 

forlig, hvor læreren 
fik det, Frie Skolers 

Lærerforening 
mente, at han skulle 

have: 460.646 kr.

Foreningen har med succes udviklet 
en række nye tiltag og tilgange på 

det sociale område. Temaet for dem alle 
tre er arbejdsfastholdelse. 

Til medlemmer, der skal tilbage på 
arbejdsmarkedet efter længere tids syg-
dom, arbejder foreningen i stigende 
grad for at etablere praktikordninger 
med og på skolerne. Det virker. En rigtig 
tilrettelagt praktik bliver en lempelig 
indflyvning til arbejdsmarkedet, som 
både er god for det enkelte medlems 

helbred og for skolens økonomi. 
Til handicappede medlemmer til-

skynder foreningen til at etablere ord-
ninger med personlige assistenter. Med 
assistentens hjælp kan de handicappede 
medlemmer (for eksempel lærere, der 
har fået sklerose) levere den arbejds-
kraft, som skolen forventer, og medlem-
met fastholder den kontakt til arbejds-
markedet, som er så vigtig.

Endelig er foreningen mere opmærk-
som på at definere skånehensynene, når 

medlemmer ansættes i forskellige fleks-
jobordninger. Tidligere har der været en 
række sager, hvor medlemmet og skolen 
havde forskellige billeder af, hvad med-
lemmet kunne, og hvad skolen skulle 
tage hensyn til. Men når skånehensyne-
ne bliver skrevet ind i aftalen fra star-
ten, bliver der sjældent konflikter eller 
besvær, og så fungerer fleksjobordnin-
gerne. █  ILLUSTRATION JUNIE

Medlemmer fastholdes  
på arbejdsmarkedet

Til handicappede 
medlemmer til-

skynder foreningen 
til at etablere ord-

ninger med person-
lige assistenter.
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I slutningen af 2019 skrev en af Frie Skolers Lærerforenings 
konsulenter under på et forlig, som sendte en lille halv mil-

lion kroner til et medlem. Beløbet svarede til ti måneders løn. 
De seks måneder dækkede medlemmets løn i opsigelsesperio-
den, de sidste fire fik medlemmet som en godtgørelse for ube-
rettiget afskedigelse. 

Medlemmet blev i december 2017 ansat som lærer på sko-
len, som han i en længere periode havde været fast knyttet 
til. I foråret 2018 skrev skolens bestyrelse i en mail til ham, at 
man havde fundet en fejl i hans ansættelseskontrakt. Det 
fremgik ikke af kontrakten, at han var tidsbegrænset ansat, 
men det var – påstod bestyrelsen – det, parterne var enige 
om, da kontrakten blev underskrevet.

Medlemmet kontaktede Frie Skolers Lærerforening, da 
han fik mailen fra skolens ledelse, og Frie Skolers Lærerfor-
ening tog straks fat på forløbet. For selv om sagen var speciel, 
var den også principiel: Man skal kunne stole på det, man 
skriver under på i ansættelseskontrakten. 

Foreningen fastholdt i forhandlingerne med skolen – og 
senere Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Kammerad-
vokaten – at den underskrevne kontrakt gjaldt – uanset om 
ledelsen havde haft en intention om at tidsbegrænse ansæt-
telsen. Sagen trak ud i næsten halvandet år. Men i slutningen 
af 2019 indgik parterne forlig, hvor læreren fik det, Frie Sko-
lers Lærerforening mente, at han skulle have: 460.646 kr. █  

ILLUSTRATION JUNIE

Aftale sikrer lærer en lille halv million




