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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.  
 
Foreningen har en interesse i at lette overgangen fra andre faglige organisationer til Frie Skolers 
Lærerforening så meget vi kan, og en udfordring er i den forbindelse vores kontingent, der er ligger 
over gennemsnittet i andre faglige organisationer. Det skyldes ikke mindst den del, som vi for tiden 
opkræver til at genopbygge fonden efter lockouten i 2013. 
Da højskolelærerne ikke har en overenskomst, så kan de heller ikke udtages til strejke eller 
omfattes af en lockout, og derfor foreslås det, at højskolelærerne først begynder at betale til 
fonden, når de rent faktisk også kan drage nytte af den. Det betyder rent praktisk, at deres 
kontingent reduceres, hvilket både vil lette organiseringsarbejdet, men vigtigere vil føles mere 
korrekt al den stund, at de i dag betaler til en ordning, som de ikke vil kunne få glæde af. 
 
Hovedbestyrelsen foreslår derfor 

a) at kontingentet for medlemmer ansat på højskoler fastsættes med fradrag for det til 
enhver tid gældende dispositionsfondbidrag. Dette gælder fra 1. december 2021 
indtil den dato en overenskomst, der dækker højskolerne, træder i kraft, hvorefter 
der igen opkræves ordinært dispositionsfondsbidrag. 

 
Fritagelsen for indbetaling til dispositionsfonden vil årligt betyde en mindre-indbetaling på kr. 1.080 
pr almindeligt højskolemedlem.  
 


