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FKF-dag – sidste nyt!
Nu er der mindre end en måned til vi alle mødes i Vejen. Vi har mange bolde i luften lige nu og mange
sommerfugle i maven. Men vi tror det bliver en fantastisk dag!
 Vi har undersøgt prisen for at få det hele optaget på video, men synes det er for mange penge at
bruge på det. Hvis der er en video-freak på en af skolerne, der har lyst til at gøre noget i den
retning, så hører vi gerne fra jer.
 Sceneudsmykningen kunne også godt trænge til et ”Pift”, hvis I lige har haft kreativ-uge eller
lignende.
 Den sidste workshop er også faldet på plads. Vi slår sekretærer og teknisk personale sammen og
har fået Birgitte Laursen fra Kurios til at komme og sige noget om motivation: ”Motivation kommer
af ordet "bevægelse" og handler om, at se mening og udvikling i eget job - man kan ikke flytte
andre, men selv bevæge sig, og så ser man noget nyt - motivere andre og selv engageres og
bevæge sig eller bevæges...” Det bliver garanteret ikke kedeligt.
 Der er også kommet flere udstillere til siden programmet blev trykt, så der bliver noget for både de
litterære, IT-nørderne, humanisterne og alle os andre.
 NB: Hvis der er ønsker om specialkost m.m. vil vi gerne vide det senest d. 16. december.
 Navneskilte. Vi har labels klar, så man kan lave sit eget navneskilt. Hvis I selv vil lave navneskilte til
jeres medarbejdere hjemmefra – eller har nogen i forvejen – er I meget velkommen til at bruge
dem.
 Svømmehal og motionscenter kan benyttes i de officielle åbningstider. Se mere på
http://www.vejenic.dk.
 Vi vender tilbage i uge 1 med sidste nyt, vejledning til parkering m.m.
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Finanslov 2011 og genopretningspakken
Finansloven er vedtaget og genopretningspakken står ved magt.
Lige nu arbejder embedsmændene i ministeriet på, hvordan de skal udmønte den. Senest har vi fået et
udspil til, hvor meget I hver især skal bidrage ekstra til barselsfonden (de 0,2% der skal trækkes i jeres
januar-tilskud), men vi mener at der er fejl i det, så det er sendt tilbage. Det er svært at give jer brugbare tal
til budgetlægningen for 2011, men I må regne med ca.-tal indtil der foreligger endelig besked fra
ministeriet.

Regnskabsanalyse – Tilbagemelding
Tak til alle jer der meldte tilbage på vores forespørgsel om behovet for en regnskabsanalyse. Mange har
givet udtryk for ønsket om at få en analyse. Der er også en del, der bruger BDOs og det jo fint, men de
andre skoleforeningers eksperter på området siger, at de tal de bruger ikke er gode nok, fordi man regner
på vidt forskellige måder ude på skolerne. (F.eks er der friskoler, der opfatter sig selv som kostskoler, fordi
de serverer varm mad for børnene!) Vi går nu ind i et samarbejde med de andre skoleforeninger om
udarbejdelse af en bedre analyse, som I så vil få tilsendt, når den foreligger engang i det nye år.

Dialogmøder i Januar-februar
Programmet for dialogmøder for ledere og bestyrelsesmedlemmer er nu klart. Se vedhæftede. Møderne
bliver:
 D. 31. januar på Jakobskolen i Århus
 D. 1. februar på Lygten Skole, Københavns Kristne Friskole
 Kurt Ernst, formand for Danmarks Privatskoleforening sætter fokus på finanslov og
tilskudsregler og det politiske arbejde som skoleforeningerne udfører på vegne af skolerne.
 Peder Østermark Andreasen, Direktør i Energinet.dk og formand for Kristelig Handicapforening
i Danmark siger noget om det professionelle bestyrelsesarbejde på en kristen
institution/friskole.
Vi håber, at vi kan samles rigtig mange. Tilmelding til FKF-sekretariatet senest mandag d. 24. januar.

Kurser
Danskkurser i januar-februar: Der er stadig mulighed for en sidste øjebliks tilmelding. Se kursusprogram på
hjemmesiden.
Husk også SFO-lederkurset d. 20.-21. januar i Middelfart. Tilmeldingsfrist 5. januar.
Bibliotekarernes internatkursus d. 3.-4. marts 2011. Tilmeldingsfrist 15. december!
Menighedsfakultet udbyder to kurser, der kunne være relevant for kristendomsundervisere:
 Teolkursus (i samarbejde med DBI) den 18.-21. januar 2011. Tema: "Opstandelse og evigt liv”. Se
program her.



Islamkursus den 24.-28. januar 2011. Tema: ”Islams enhed og mangfoldighed”. Programmet kan ses
her.
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Nyudgivelse: Undervisning i kristendom
Nu er den her! For første gang i historien udgives en bog om undervisning i kristendom på kristne skoler.
Birgitte Kjær har gennemarbejdet kristendomsfagets rammer, indhold, udtryksformer og meget mere. Hun
har sammenlignet med Fælles Mål i folkeskolen, og de kristne friskoler får nu en unik chance for at definere
deres eget kristendomsfag. Bogen er både en hjælp til læreren, der skal undervise i kristendom,
skolelederen, der skal vide noget om skolens ”kongefag” og skoleledelse og bestyrelse, der skal tage stilling
til fagets undervisningsplan, eksamen m.m.
Se vedhæftede flyer, som fortæller om priser, indhold m.m. Bogen vil blive omtalt på FKF-dagen og flyeren
vil blive uddelt til alle deltagerne i deres konference-mappe.
Men vi sender den også ud nu, da det måske er julegaveideen til bestyrelsen eller til medarbejderne!

Skolepuljen - Beskriv et projekt og få op til kr. 100.000 i tilskud.
Skolepuljen er ved at have opbygget en sum penge, som nu skal ud og gøre gavn på skolerne. På
Skolepuljeudvalgsmødet i september konstaterede man, at der nu er ca. 100.000 kr., der kan deles ud på
januarmødet.
Der blev opsat to kriterier for at søge pengene:
1. Det skal være et projekt, der sætter fokus på vores identitet som Kristne Friskoler og
2. Projektet skal videreformidles til de andre kristne friskoler.
Næste møde i Skolepuljeudvalget er 1. februar 2011. Ansøgningsfrist er d. 10. januar 2011.

Kalender
2011
8. jan.
13. - 14. jan.
20.-21. jan.
25. jan.
31. januar
1. februar
3.- 4. februar
3.- 4. marts
5. marts
22. marts
4. april
12. april

FKF-DAG 2011 i Vejen Idrætscenter
Læsning og skrivning i begynderundervisningen
SFO-lederkursus i Middelfart
Kursus for nye ledere – modul II
NB: Dialogmøde Vest på Jakobskolen i Århus
NB: Dialogmøde Øst på Lygten Skole, Københavns
Kristne Friskole
Den mundtlige dimension i danskundervisningen
Bibliotekarernes Internatkursus på Kratholmskolen
Generalforsamling i Middelfart
Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde Vest på Klippen i Voel
Skoleledermøde Øst på Thomasskolen

12. sept.
20. sept.
28.-30. sept.
7. okt.

Skoleledermøde Øst på Davidskolen, Åkirkeby
Skoleledermøde Vest på Markusskolen i Esbjerg
Skolelederkursus på Hotel Vejle Fjord
Biblioteksmøde Øst på Alme Skole
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”Gud har velsignet dig for evigt” Sl. 45,3
Sådan siger Salmisten om ham, der blev født julenat. I troen på ham får vi samme løfte om Guds velsignelse.
Derfor er der grund til at fejre jul - og ønske hinanden en glædelig og velsignet jul. Derfor

Glædelig jul til jer alle!
Tak for samarbejdet i 2010.
Vi glæder os til at møde jer alle i 2011 (– ikke mindst i Vejen d. 8. januar).

Jette Vibe Johansen

Hans Jørgen Hansen

Bilag til dette nyhedsbrev:



Program for dialogmøder
Flyer: ”Undervisning i kristendom” (2 filer)

NB: Sidste nyt
Undervisningsminister Tina Nedergaard har netop sagt ja, til at komme til FKFs
generalforsamling d. 5. marts 2011 i Middelfart. Sæt X i kalenderen og mød op
både skolebestyrelser og ledere. Program udsendes efter nytår.
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