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12. december 2013

Til medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.
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1. Specialundervisning
Alle skoler har modtaget brev fra ministeriet om en opstramning af reglerne for brug af de timer, der gives
til specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Det var lidt af en ”mavepumper” her lige op til jul. Et
par dage senere kom der så en vejledning, der blødte lidt op på det, men alligevel har vi fået mange
reaktioner, der viser, at næsten alle skoler i FKF-regi bliver ramt af disse stramninger.
Vi har drøftet det i bestyrelsen og Thorkild Bjerregaard sammenfatter det sådan: ”Jeg fornemmer, at
ministeriet vil alle de mange ansøgere over 12 timer til livs, da antallet er kunstigt pustet op og måske ikke
er det reelle billede. Om sagen slutter her, håber jeg ikke. Skolerne har jo ikke råd til at søge 12 timer, når de
skal betale med 8 timer. Men efter de foreløbige snakke er jeg lidt pessimistisk. ”
Vi stopper ikke her, da dette er ”hjerteblod” for de kristne friskoler. Hvis vi mister muligheden for at rumme
elever, der har behov for mere end 12 lektioner, så mister vi også noget af det, der giver mange af skolerne
en særstatus i lokalområdet. For os handler det ikke om ”et antal elever”, men om børn og forældre, der
har sat deres lid til at den kristne friskole kan give den hjælp, der er nødvendig.
MEN som det er nu, må I afgøre med jer selv, om I vil søge for det næste skoleår med risiko for selv at skulle
finansiere 75% af timerne, der skal læses! Et godt råd kunne måske være at gøre forarbejdet, men lade
være med at sende ansøgningerne før vi ved lidt mere om, hvad der tænkes på længere sigt.

2. FKF-dag d. 11. januar 2014
Vi er begyndt at modtage tilmeldinger, og glæder os over de mange gode meldinger der kommer fra
skolerne. Husk at bruge skemaet ved tilmelding (vedhæftet), så vi både får en ide om tilmelding til
workshops og hvor mange, der kommer i alt. NB: Workshop 1 og workshop 6 forekommer kun 1 gang!
Husk at tilmeldingsfristen er på mandag d. 16. december!

3. Nyt fra skolerne
Aulum Kristne Friskole: 1. december sagde skolen farvel til Thomas K. Pedersen efter 17 års virke og god
dag til Henrik Olesen som ny skoleleder.
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Den kristne Friskole i Holstebro: Simon Smede Nielsen er ansat som viceskoleleder pr. 1.1.2014. Simon har
været lærer på skolen indtil nu.
Haderslev Kristne Friskole: Stillingen som skoleleder bliver opslået i næste uge, da Finn Sørensen har valgt
at søge nye udfordringer pr. 1. august 2014.
Dronninglund Kristne Friskole lukker endegyldigt her til jul efter 28 års virke.

4. Nyt fra kontoret
Skolepuljen: Næste ansøgningsfrist er d. 13. januar 2014.
Arbejdsmiljøuddannelse: Vi er medarrangør af en temadag som afholdes henholdsvis d. 22. januar på
Hornstrup Kursuscenter ved Vejle og d. 29. januar på Scandic i Roskilde. Temaet er indretning af
lærerarbejdspladser. Se mere på vores hjemmeside under kurser.
Fleksjob refusion – kortere frist:
Fristen for anmodning om refusion hos Fleksbarsel.dk for udgifter til ansatte i fleksjob er med virkning fra 9.
december nedsat til 2 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører. Hidtil har fristen
været senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, refusionen angår.
Det fremgår af cirkulære om fleksjob i staten af 2. december. Cirkulæret er en opdatering af et tilsvarende
cirkulære fra 2010, som handler om bidrag til fleksjobordningen, anmodning om refusion og klageadgang.
Redegørelse for inklusionstilskud:
Undervisningsministeriet er på vej med en ny regnskabsbekendtgørelse, der indeholder retningslinjer for,
hvorledes skolen skal gøre rede for anvendelsen af inklusionstilskuddet. Ifølge det udkast til den nye
bekendtgørelse, skal redegørelsen for inklusionstilskuddet omfatte:
1. En ny linje med oplysning om størrelsen af inklusionstilskuddet i note nr. 1, der gør rede for
statstilskuddets sammensætning.
2. En redegørelse i ”ledelsesberetningen” i årsrapporten, som skal give oplysninger om:
o Hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud.
o Hvilke inklusionsforanstaltninger, skolen har iværksat.
o Hvor mange elever der har deltaget i inklusionsforanstaltninger.
o Hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter
Den nye bekendtgørelse vil have form af en sammenskrivning af de 3 nuværende
regnskabsbekendtgørelser for de frie grundskoler og private gymnasier, produktionsskolerne, efterskoler,
husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og højskoler. Sammenskrivningen foretages således, at selve
bekendtgørelsen indeholder en række fællesbestemmelser for skoleformerne, mens modellerne for
årsrapporten er beskrevet i bilag for hver skoleform. Regnskabsmodellen for de frie grundskoler ser således
ud til at være uændret – bortset fra de ovenfor nævnte nye krav om redegørelse for inklusionstilskud.
Bekendtgørelsen vil have virkning for 2013 regnskabet. Vi er desværre ikke i stand til at sige noget om,
hvornår bekendtgørelsen vil blive udsendt.
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5. Kalender
2014
11. januar
23.-24. januar
25. februar
6.-7. marts
8. marts
13. marts
9. april
15. september
25.-26. september
6. oktober

FKF-dag i Odense Congres Center for alle medarbejdere
SFO- og Børnehavelederkursus på Severin Kursuscenter
Skolelederkursus på Nyborg Strand
Bibliotekarernes internatkursus på Hotel Gl. Havn i Fredericia
Generalforsamling i FKF på Nyborg Strand
Skoleledermøde Vest i Agerskov
Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen
Skoleledermøde på Peterskolen, Bornholm (NB: NY dato p.g.a.
skolelederkursus)
Skolelederkursus på Vejlefjord
Skoleledermøde Vest på MKF i Herning

”Herren tænker på os og ønsker at velsigne os.” ”Men vi der lever – vi lover Herren nu og til evig tid!”
Sl 114,12 og 18
Med disse vers fra Salmerne vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår.
Vi glæder os over samarbejdet med jer alle og ser frem til at mødes d. 11. januar!
Jette Vibe Johansen
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