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Baggrund 
Siden 1. september 2020 har foreningen efter beslutning i hovedbestyrelsen optaget og serviceret 
højskolelærere. Højskolelærerne er kommet til Frie Skolers Lærerforening med særligt ét ønske – 
at opnå en aftalt statslig overenskomst.  
Der findes i dag i henhold til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ca. 750 fastansatte lærere på 
højskolerne, og det er målet, at vi inden sommeren 2022 gerne skulle nå i mål med at organisere 
50 procent af disse – altså ca. 375, hvorefter vi kan stille krav om forhandling om en overenskomst 
for fastansatte lærere på højskolerne. Status pr. 30. september 2021 er, at vi har 161 medlemmer.  
 
Det er derfor væsentligt for organiseringen på området, at potentielle medlemmer gives et 
incitament til indmeldelse som hvis de var nyansatte i den frie skolesektor.  
Samtidig er indsatsen for at besøge landets højskoler, som var planlagt afsluttet på nuværende 
tidspunkt, blevet forsinket af corona pandemien. 
Der er derfor brug for at forlænge de særlige ordninger for lærere på højskolerne for at forbedre 
mulighederne for at hverve medlemmer på højskolerne – og dermed bane vejen for at kunne 
kræve ordnede forhold på området i form af en overenskomst. 
 
Hovedbestyrelsen foreslår derfor 

a) at nyindmeldte medlemmer ansat på højskoler har karensfrihed frem til 30. juni 

2022. Herefter gælder de almindelige karensbestemmelser iht vedtægternes § 6, 

stk. 3 

b) at nyindmeldte medlemmer ansat på højskoler har kontingentfrihed de første tre 

måneder svarende til bestemmelsen i vedtægternes § 6, stk. 2 om kontingentfrihed 

for nyindmeldte uden tidligere anciennitetsgivende ansættelser. Den generelle 

kontingentfrihed for højskolemedlemmer gælder ved indmeldelser frem til og med 

30. juni 2022. 

 
Kontingentfritagelsen vil på kort sigt betyde en mindreindtægt på kr. 1.500 pr. nyindmeldt. Det er 
dog ambitionen og forventningen, at det vil betyde flere medlemmer på lidt længere sigt, og at 
merudgiften derfor vil opvejes – og mere til - af flere indtægter. Karensfritagelsen har ikke 
økonomiske konsekvenser, men må alt andet lige formodes at give et større træk på 
rådgivningsressourcerne. 


