
 
 
 
 
 

 

 
 

Sådan får du og dine kolleger indflydelse 
på overenskomstforhandlingerne 
 
Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på statens (og der-
med de frie skolers) område er så småt i gang.  
 Og i Frie Skolers Lærerforening vil vi allerførst gerne høre, hvilke 
ønsker og forventninger I som medlemmer har til den kommende over-
enskomst.  
 Hvad kan forbedre jeres arbejdsliv? Hvad er vigtigt for jer?  
 Højere løn? Tolærerordninger? Pension? Klarere grænser mellem 
arbejde og fritid? Højere tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter? 
Et ekstra løntrin? Bedre vilkår for nyansatte? Større frihed til selv at 
bestemme, hvornår I holder ferie? Kort sagt: Hvad er vigtigt for jer? 
 Hovedbestyrelsen håber derfor, at du vil indkalde til et klubmøde og 
finde ud af, hvilke ønsker, input og forventninger kollegerne har til den 
kommende overenskomst. Hvad vil betyde noget for jer? 
 Klubmødet skal holdes, så du senest to uger før kredsens kravopstil-
lingsmøde kan sende jeres input til kredsformanden. Nedenfor kan du 
se, hvornår kredsen holder sit møde, hvornår den skal have jeres input 
og hvilken e-mail, du skal sende dem til. 
 
Vi har gjort det nemt for dig 
Hovedbestyrelsen har fået produceret et materiale, som du kan bruge, 
når I holder jeres klubmøde. Materialet faciliterer den proces, I skal 
gennemgå for at formulere jeres input.  
 De vedlagte slides berører,  
 
• hvorfor det er vigtigt, at I kommer med jeres input; 
• hvilken proces jeres input indgår i; 
• hvad der sker videre med jeres input; 
• hvordan I finder og formulerer de input, som betyder noget for jer. 
 
Det hele ligger i de medsendte PowerPoints. Du kan bruge dem, som 
de er, men du er også velkommen til at tilpasse oplægget, så det passer 
bedre til dig og til jer. 
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Styr forventningerne 
Hovedbestyrelsen gennemfører denne proces for at give medlemmerne 
direkte indflydelse på processen og for at få en fornemmelse af, hvad 
det er, der fylder blandt medlemmerne på skolerne. Men også for, at 
der kan komme nogle idéer, som hovedbestyrelsen slet ikke havde 
tænkt på – det kan ske, og det er sket før. 
 Men som formand Monica Lendal Jørgensen siger i sit videoklip, er 
det også vigtigt at være opmærksom på, at  
 
• vi kan ikke forvente, at vi kan forhandle alle vores krav hjem ved 
overenskomstforhandlingerne – arbejdsgiverne vil have andre og ofte 
modsatrettede krav; 
• det er ikke sikkert, at alle input fra medlemmerne ender som et over-
enskomstkrav – hovedbestyrelsen lægger en plan og prioriterer (sam-
men med Lærernes Centralorganisation), hvilke krav der skal med til 
forhandlingsbordet; 
• det er ikke sikkert, at alle de ønsker, som medlemmerne kommer 
med, egner sig til overenskomstforhandlingerne. Måske skal de i stedet 
indfries lokalt på skolen gennem aftaler eller ved ændret lovgivning.  
 
Det kan være vigtigt, at du som tillidsrepræsentant gør det klart, at 
medlemmerne ikke kan være sikre på at genfinde deres input i den fær-
digforhandlede overenskomst eller – for den sags skyld – i foreningens 
overenskomstkrav. Det forbehold er vigtigt for at undgå, at nogle med-
lemmer føler sig snydt eller forbigået. Men det er også vigtigt, at det 
forbehold ikke begrænser medlemmernes engagement og kreativitet. 
 
Helt konkret og hands on 
På klubmødet skal I formulere jeres input i den skabelon, som ligger i 
PowerPoint-oplægget. Det kan være en god idé, at du på forhånd prin-
ter nogle eksemplarer af skabelonen, så medlemmerne har noget at ar-
bejde med og på til mødet.  
 Skabelonen sikrer en ensartet behandling af input i den videre pro-
ces på tværs af skoler og kredse. 
 Når I har holdt jeres møde og formuleret jeres input, sender du dem 
til formanden for din Frie Skolers Lærerforening-kreds. Kredsen skal 
have dine input senest to uger før kravopstillingsmødet. 
 Kredsen bruger input fra kredsens skoler til på kravopstillingsmødet 
at formulere forslag til krav. På kravopstillingsmødet deltager forenin-
gens formand eller næstformand, og mødet tager udgangspunkt i de in-
puts, som er kommet ind fra skolerne. Kravene sendes efter mødet til 
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hovedbestyrelsen, som beslutter, hvilke krav foreningen går videre 
med.  
Alle medlemmer i kredsen har mulighed for at deltage i og være med 
til at prioritere de forskellige input på kravopstillingsmødet. Møderne 
finder sted i løbet af foråret 2023. 
 
Du kan se her, hvem du skal sende jeres input til, og hvornår de sene-
ste skal have dem. 
 
Kreds1:  
7. marts 2023 til  
kredsformand Lars Holm: lho@fsl.dk 
 
Kreds 2:  
5. april 2023 til  
Kredsformand Rikke Friis: rfr@fsl.dk 
 
Kreds 3:  
5. april 2023 til  
Kredsformand Vivian Holm Witt: viwi@fsl.dk 
 
Kreds 4: 
14. marts 2023 til  
Kredsformand Finn Trond Hansen: fiha@fsl.dk 
 
Kreds 5:  
6. april 2023 til  
Kredsformand Ricky Bennetzen: rbe@fsl.dk 
 
Kreds 6:  
29. marts 2023 til  
Kredsformand Karen Louise Pedersen: kape@fsl.dk 
 
Kreds 7:  
6. april 2023 til  
Kredsformand Minna Riis: mri@fsl.dk 
 
Kreds 8:  
12. april 2023 til  
Kredsformand Lykke Svarre: lsv@fsl.dk  
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