
Regler for forligsnævn mellem
Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening

Mellem Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening er der 
aftalt nedenstående regler om Forligsnævn nedsat i henhold til 
Organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie 
grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler.

Behandling i Forligsnævnet er en mægling, hvor parterne med 
bistand af Forligsnævnet søger at få løst deres konflikt i forbindelse 
med en opsigelses- eller bortvisningssag ved forhandling. Hvis der 
ikke kan opnås enighed ved forhandlingen i Forligsnævnet, kan 
sagen behandles ved faglig voldgift i overensstemmelse med reglerne 
i Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie 
grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler, eller ved anden retlig 
prøvelse. 

§ 1. Sammensætning og nedsættelse af Forligsnævnet.
Forligsnævnet består af 4 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Dansk 
Friskoleforening og 2 af Frie Skolers Lærerforening. Forligsnævnets 
medlemmer udpeges efter regler, der fastsættes af den udpegende 
forening. 
Stk. 2. Sagen indbringes for Forligsnævnet af arbejdstagerparten ved 
at sende en skriftlig begæring til Dansk Friskoleforening, der 
fungerer som sekretariat for nævnet (benævnt Sekretariatet). En 
indbringelse kan ske såvel ved fremsendelse af almindelig post til 
Friskolerne og Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup som 
digitalt til kontakt@friskolerne.dk. Begæringen skal som minimum 
indeholde oplysninger om parternes navne og adresser. Sekretariatet 
kvitterer for modtagelsen af begæringen.
Stk. 3. Når en sag er indbragt for Forligsnævnet, kan ingen af parterne 
indbringe sagen for en domstol eller gøre den til genstand for omtale 
af nogen art, mens den behandles i nævnet. Tilsidesættelse heraf 
betragtes som overtrædelse af organisationsaftalen og kan for begge 
parter medføre konventionalbod efter Forligsnævnets eller 
Voldgiftsrettens afgørelse. 
Stk. 4. Sekretariatet orienterer den skole, som sagen vedrører om 
begæringen indenfor 2 arbejdsdage. Sekretariatet fastsætter en 
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rimelig frist for fremsendelse af arbejdstagerpartens beskrivelse af 
sagen samt sagens bilag, hvis dette ikke er indsendt i forbindelse med 
begæring om indkaldelse af forligsnævnsmøde. Sekretariatet 
fremsender sagens akter fra arbejdstagerparten til skolen med 
opfordring til at fremsende kommentarer samt eventuelle yderligere 
bilag. Sekretariatet fastsætter en rimelig frist for fremsendelse af 
skolens kommentar. 
Stk. 5. Sekretariatet sender senest 7 dage før forligsnævnsmødet kopi 
af sagens akter til forligsnævnets medlemmer og parter. Herefter 
slutter forberedelsen. Såfremt der fremkommer nye oplysninger efter 
forberedelsen, er afsluttet, kan Forligsnævnet undtagelsesvist 
beslutte, at nye bilag til støtte for nye oplysninger alligevel kan 
fremlægges efter fristens udløb, hvis det vil fremme en fair 
behandling af sagen.
Stk. 6. Sekretariatet fastsætter efter drøftelse med forligsnævnets 
medlemmer og de involverede parter tid og sted for afholdelsen af 
forligsnævnsmødet. Mødet skal afholdes hurtigst muligt efter at 
begæringen er fremsendt, men samtidigt tilrettelægges således, at alle 
parter har rimelige og realistiske frister med hensyn til udvekslingen 
af sagens akter. Sekretariatet sørger for den praktiske planlægning i 
forbindelse med forligsnævnsmødet. Mødet skal finde sted på en 
neutral lokalitet.
Stk. 7. Forligsnævnet fastsætter selv, hvem af nævnets medlemmer 
der fungerer som forhandlingsleder/formand ved mæglingen i hver 
enkelt sag. Forligsnævnets medlemmer er omfattet af 
forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet. 
Stk. 8. Alle indbragte sager skal behandles af Forligsnævnet. Såfremt 
parterne eller sekretariatet betvivler nævnets kompetence eller at 
eksempelvis tidsfrister i Organisationsaftalen – eller dette regelsæt – 
er overholdt, er det Forligsnævnet, der træffer afgørelse om at 
behandle eller afvise sagen. I tilfælde af at sagen afvises, udarbejder 
Forligsnævnet et mødereferat, hvor afvisningen begrundes. 

§ 2. Forligsnævnsmødet.
Ved behandlingen af sagen i Forligsnævnet møder hver part med op 
til 4 personer, inklusive parterne, repræsentanter for disse og 
eventuelle bisiddere. Forligsnævnet kan undtagelsesvist beslutte, at 
der kan deltage flere personer for en part. 
Stk. 2. Det forudsættes, at de mødende har mandat til at indgå en 
aftale om konfliktens løsning. Parterne er pligtige til at afgive de 
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oplysninger, som Forligsnævnet skønner, er nødvendige for sagens 
belysning. 

Stk. 3. Såfremt der er forfald på mødedagen hos en af parterne, kan 
sagen begæres udsat, og Forligsnævnet skal efterkomme begæringen, 
medmindre parterne eller deres repræsentanter er enige om at 
gennemføre forligsnævnsmødet. 
Stk. 4. Såfremt et medlem af Forligsnævnet har forfald skal sagen 
udsættes, medmindre parterne eller deres repræsentanter er enige 
om, at de ønsker at gennemføre forligsnævnsmødet med et ligeligt 
reduceret antal forligsnævnsmedlemmer. 
Stk. 5. På forligsnævnsmødet redegør parterne for sagen og krav 
fremlægges af parterne. 

 Arbejdstagerparten, som har indbragt sagen for forligsnævnet, 
starter med at redegøre for sagen og kravet. Derefter er det 
arbejdsgiverparten. Forligsnævnet kan stille spørgsmål til 
nærmere belysning af forholdene ligesom parterne kan stille 
spørgsmål.

 Dernæst er der mulighed for replik og duplik. 
 Herefter vil Forligsnævnet sædvanligvis drøfte mulige løsninger 

med hver enkelt part.
 Forligsnævnet trækker sig herefter tilbage og udarbejder et 

mæglingsforslag, som præsenteres for parterne. 
 Forligsnævnet kan overveje og eventuelt beslutte at udarbejde et 

tilrettet mæglingsforslag på baggrund af parternes reaktioner på 
det fremsatte forslag, såfremt Forligsnævnet vurderer, at et 
tilrettet forslag vil kunne accepteres af begge parter. 

 Forligsnævnet afgiver mæglingsreferat samme dag. 
Mæglingsreferatet indeholder det indgåede forlig eller en 
konstatering af, at mæglingen var forgæves. 

Stk. 6. Tiltrædes mæglingsforslaget af begge parter, er det bindende 
for parterne, og sagen afsluttes dermed som forligt. 
Stk. 7. Tiltrædes mæglingsforslaget ikke af begge parter, konstaterer 
Forligsnævnet at mæglingen var forgæves, og der udarbejdes et 
mæglingsreferat.
Stk. 8. Forligsnævnet udarbejder mæglingsreferat i to eksemplarer – 
et til hver part.  Mæglingsreferatet underskrives af begge parter og af 
Forligsnævnets medlemmer. Sekretariatet sørger for at sende kopi af 
mæglingsreferatet til Frie Skolers Lærerforening, såfremt Frie Skolers 
Lærerforening ikke har bistået en part under forligsnævnssagen. 
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§ 3. Tavshedspligt.
Parterne og deres repræsentanter samt Forligsnævnets medlemmer 
har tavshedspligt om sagens indhold og de modtagne sagsakter, 
herunder om det under forhandlingerne fremkomne. Forligsnævnets 
medlemmer er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om 
tavshedspligt. 

§ 4. Omkostninger.
Omkostninger til mødeafholdelsen - lokaler, fortæring m.v. - deles 
ligeligt mellem parterne. Derudover bærer Dansk Friskoleforening og 
Frie Skolers Lærerforening hver især egne omkostninger, herunder 
også for egen part. Dansk Friskoleforening afholder 
sekretariatsomkostningerne. 
Stk. 2. Hvis én af foreningerne i konkrete sager ikke ønsker at udrede 
nævnsomkostningerne for den part, der skal repræsenteres, 
opkræves ved indkaldelsen en standardtakst, som er fastsat af den 
enkelte forening.  

§ 5. Genforhandling. 
Begge parter kan med et varsel på 3 måneder kræve nærværende 
regler for forligsnævn mellem Dansk Friskoleforening og Frie Skolers 
Lærerforening genforhandlet. 

Bilag 1 
Retningslinjer for forligsnævnsbehandling for ansatte, som ikke er 
medlem af Frie Skolers Lærerforening og for skoler, der ikke er 
medlem af en skoleforening

Bilag 2
Behandling af personoplysninger i forbindelse med 
forligsnævnssager 

Maj 2022

Dansk Friskoleforening                 Frie Skolers Lærerforening
Formand Formand 
Peter Bendix Pedersen Monica Lendal Jørgensen
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Bilag 1 - Retningslinjer for forligsnævnsbehandling for ansatte, 
som ikke er medlem af Frie Skolers Lærerforening og for skoler, 
som ikke er medlem af en skoleforening.

Mellem Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening er der 
enighed om, at der i de tilfælde, hvor en skole ikke er medlem af en 
skoleforening, eller hvor en ansat ikke er medlem af Frie Skolers 
Lærerforening, alligevel skal ske forligsnævnsbehandling. 

Stk. 2. Sagen indbringes for Forligsnævnet af arbejdstagerparten ved 
at sende en skriftlig begæring til Dansk Friskoleforening, der 
fungerer som sekretariatet for nævnet. En indbringelse kan ske såvel 
ved fremsendelse af almindelig post til Friskolerne og Friskolernes Hus, 
Middelfartvej 77, 5466 Asperup som digitalt til kontakt@friskolerne.dk. 
Begæringen skal som minimum indeholde oplysninger om parternes 
navne og adresser. Sekretariatet kvitterer for modtagelsen af 
begæringen. Læs mere på www.friskolerne.dk/forligsnævn eller 
www.fsl.dk/forligsnævn. 

Stk. 3. Er den ansatte ikke medlem af Frie Skolers Lærerforening, er 
foreningen alligevel forpligtet til at give møde i Forligsnævnet med to 
medlemmer, hvis den ansatte måtte ønske sin sag behandlet i 
Forligsnævnet. Den ansatte må i dette tilfælde betale Frie Skolers 
Lærerforening et rimeligt beløb for deltagelsen i Forligsnævnet samt 
afholde Forligsnævnsmedlemmernes rejseudgifter. Beløbet beregnes 
efter regler fastsat af Frie Skolers Lærerforening, som opkræves ved 
indkaldelsen.

Stk. 4. Er skolen ikke medlem af en skoleforening, er Dansk 
Friskoleforening forpligtet til at udpege to medlemmer til 
Forligsnævnet. Skolen må i dette tilfælde betale Dansk 
Friskoleforening et rimeligt beløb for deltagelsen i Forligsnævnet 
samt afholde Forligsnævnsmedlemmernes rejseudgifter. Beløbet 
beregnes efter regler fastsat af Dansk Friskoleforening, som opkræves 
ved indkaldelsen.  

Document key: 51d7ebd4-a97b-bb2b-a3fe-34c5702739c8

mailto:kontakt@friskolerne.dk
http://www.friskolerne.dk/forligsn%C3%A6vn
http://www.fsl.dk/forligsn%C3%A6vn


7

Bilag 2 - Behandling af personoplysninger i forbindelse med 
forligsnævnssager

Foreningerne er hver især selvstændig dataansvarlige, og har 
ansvaret for, at personoplysninger, som behandles af egne 
rådgivere/bisiddere for en part og forligsnævnsmedlemmer i 
forbindelse med en Forligsnævnssag, håndteres i overensstemmelse 
med persondatareglerne. Dansk Friskoleforening er tillige 
dataansvarlig for sekretariatet for Forligsnævnets behandling af 
personoplysninger.  

Stk. 2. Sekretariatet har ansvaret for at sikre, at kommunikation i 
sagen kan ske sikkert og fortroligt i overensstemmelse med 
persondatareglerne. 

Stk. 3. Foreningerne har ligeledes hver især ansvaret for opbevaring 
og sletning af personoplysninger, som beror på deres dataansvar, jf. 
stk. 1. Dog er det aftalt, at Forligsnævnets medlemmer efter 
forligsnævnsmødet afleverer alle fysiske dokumenter om sagen til 
sekretariatsmedarbejderen, som drager omsorg for at disse 
makuleres.

Stk. 4. Foreningerne er hver især ansvarlig for opfyldelse af de 
registreredes rettigheder, som beror på deres dataansvar, jf. stk. 1. 

Stk. 5. Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening er 
ligeledes hver især ansvarlig for at anmelde brud på 
persondatasikkerheden, som beror på hver deres dataansvar, jf. stk. 1. 
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Monica Lendal Jørgensen
På vegne af: Frie Skolers Lærerforening
ID: 37d0a754-1ed7-e619-a78b-1629c1d8bdd3
Dato: 2022-05-04 10:38 (UTC)

Peter Bendix Pedersen
På vegne af: Dansk Friskoleforening
ID: 1d71f599-8b18-8fa4-2496-fbf72a5da83d
Dato: 2022-05-04 13:50 (UTC)
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Envelope ID 0ebcddb0-e032-55bb-2cf9-82c34b9e6795
Frie Skolers Lærerforening


Envelope creator
Kristina Dalgaard-Juul


Envelope was created 2022-05-04 08:18 (UTC)
Signed - completed 2022-05-04 13:50 (UTC)
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Signers Security level Signed Consumer 
Disclosure IP Number


Monica Lendal 
Jørgensen
Frie Skolers 
Lærerforening


E-mail 2022-05-04 10:38 
(UTC) Danish 5.103.42.2


Peter Bendix 
Pedersen
Dansk 
Friskoleforening


E-mail 2022-05-04 13:50 
(UTC) Danish 80.62.116.219


Events Timestamp
Envelope was created 2022-05-04 08:18 (UTC)
Envelope distribution is started 2022-05-04 08:54 (UTC)
Envelope was distributed to Monica Lendal Jørgensen 2022-05-04 08:55 (UTC)
Envelope was distributed to Peter Bendix Pedersen 2022-05-04 08:55 (UTC)
Envelope was opened by Monica Lendal Jørgensen 2022-05-04 10:37 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Monica Lendal Jørgensen 2022-05-04 10:37 (UTC)
Envelope was signed by Monica Lendal Jørgensen 2022-05-04 10:38 (UTC)
Envelope was opened by Peter Bendix Pedersen 2022-05-04 13:48 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Peter Bendix Pedersen 2022-05-04 13:48 (UTC)
Envelope was signed by Peter Bendix Pedersen 2022-05-04 13:50 (UTC)
Envelope signing has been completed 2022-05-04 13:50 (UTC)








Certificate of Completion - Monica Lendal Jørgensen


Monica Lendal Jørgensen


On behalf of: Frie Skolers Lærerforening
IP Number: 5.103.42.2
Envelope ID: 0ebcddb0-e032-55bb-2cf9-82c34b9e6795
Signer ID: 37d0a754-1ed7-e619-a78b-1629c1d8bdd3
Signed: 2022-05-04 10:38 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-05-04 08:55 (UTC)
Envelope was opened 2022-05-04 10:37 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-05-04 10:37 (UTC)
Envelope was signed 2022-05-04 10:38 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-05-04 10:37 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Peter Bendix Pedersen


Peter Bendix Pedersen


On behalf of: Dansk Friskoleforening
IP Number: 80.62.116.219
Envelope ID: 0ebcddb0-e032-55bb-2cf9-82c34b9e6795
Signer ID: 1d71f599-8b18-8fa4-2496-fbf72a5da83d
Signed: 2022-05-04 13:50 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-05-04 08:55 (UTC)
Envelope was opened 2022-05-04 13:48 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-05-04 13:48 (UTC)
Envelope was signed 2022-05-04 13:50 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-05-04 13:48 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.
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