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Nyhedsbrev
Jeg mødte en i går, der sagde, at der var lidt stille omkring foreningen i øjeblikket. Og det kan han have lidt
ret i. Faktisk har vi ikke udsendt et nyhedsbrev siden 7. september. Men her kommer det så, og det
afspejler forhåbentlig, at vi ikke sidder og triller tommelfingre.

Dialogmøder
Vi glæder os meget til at mødes med ledere og bestyrelsesmedlemmer til Dialogmøderne, hvor Anders
Andersen fra Skolestyrelsen kommer og fortæller om den nye tilsynslov.
P.t. er der 11 tilmeldt på Johannesskolen, 14 på Haderslev Kristne Friskole og 9 på Tange Kristne Friskole.
Tilmeldingsfristen er 13. november!

Netværksmøder for kristendomslærere
- Står til at blive aflyst, hvis der ikke sker noget meget hurtigt!
Der er 3 tilmeldt i København, 4 i Vejen og 2 i Holstebro.
Tilmeldingsfristen var 1. november, men vi sætter en ny dead-line til fredag d. 13. november. De
kurser/møder, hvor der på det tidspunkt ikke er mindst 12 deltagere, bliver aflyst.

Øvrige kurser







Der er afholdt sekretærkursus d. 29.-30. okt. med 23 deltagere
Der er afholdt pedelkursus d. 3.-4. nov. med 20 deltagere
Vi holder kursus for nye lærere i næste uge med 19 deltagere
Der er SFO-lederkursus d. 21.-22. januar 2010. Programmet er tidligere udsendt og ligger på
hjemmesiden. NB: Skolelederne er inviteret til at deltage d. 21. januar om formiddagen, hvor vi skal
snakke om SFO’ens plads i skolens samlede virksomhed
Tilmelding til Skolebibliotekskursus d. 4.-5. Marts 2010 er d. 25. november. Se programmet på
vores hjemmeside
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Nyt fra skolerne
Lemvig Kristne Friskole er i store vanskeligheder. En fejltolkning af reglerne for, hvor mange elever man
som ny skole pr. 5. september skal have i sit 3. leveår, bevirkede, at skolen fik meddelelse om, at ministeriet
stopper for tilskud pr. 1. januar 2010. Som tidligere omtalt er der nu iværksat en redningsplan. Og 1. skridt
ser ud til at lykkes. Lemvig Kommunes Skole- og Kulturudvalg har indstillet til kommunalbestyrelsen, at de
penge, kommunen havde afsat i budgettet til refusion til staten for LKF’s elever, overføres direkte til skolen.
For 7 måneder drejer det sig om ca. kr. 650.000. Et flot træk af kommunen og en blåstempling af, at de gør
det godt på skolen. Næste skridt er at undersøge i baglandet, om det er realistisk at komme op på 32 elever
til 5. september 2010 og 3. skridt er at få dækket det resterende behov på ca. kr. 400.000. Har I gode ideer
eller tanker som kan bidrage til at føre skolen videre, så send dem endelig til Britta eller mig.

Besøg på Christiansborg
Bestyrelsen for FKF var d. 22. oktober på besøg hos to af de fremtrædende uddannelsesordførere, Christine
Antorini og Charlotte Dyremose. Det var et par både spændende og udbytterige samtaler, hvor vi fik vendt
de kristne skolers vilkår i den politiske virkelighed. Vi tror ikke, at vi skal rende på Christiansborg i tide og
utide, men vi tror omvendt, at det er vigtigt med direkte kontakter ind på ”Borgen”, når de politiske vinde
blæser som de gør i øjeblikket og friskoleforeningerne ikke har et fælles talerør.

Nyt fra kontoret








Løntabeller pr. 01. oktober 2009:
Løntabeller gældende pr. 01. oktober 2009 er vedhæftet nyhedsbrevet og kan hentes på vores
hjemmeside. Den generelle lønstigning pr. 01. oktober 2009 medfører, at reguleringsprocenten
forhøjes til 29,6544% i forhold til grundbeløb pr. 01. oktober 1997.
Vi gør opmærksom på, at løntabellen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere er blevet
opdateret i september måned. Opdateringen skyldtes en fejl på side 7, stk. 2.C, hvor den
pensionsgivende løn ikke var opdateret med den nye procentregulering. Den nyeste version er
tilgængelig på vores hjemmeside.
Ansættelsesbreve m.m.:
Vi er i gang med en opdatering som passer til de nye samarbejdskonstellationer. Ansættelsesbreve
for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere, pedeller og sekretærer er blevet opdateret. De kan
hentes på vores hjemmeside.
Derudover er alle aftaleskemaer blevet opdateret.
ATP pr. 1. januar 2010:
Lærere, ledere og børnehaveklasseledere overgår pr. 1. januar 2010 fra C-bidrag til A-bidrag i ATP. I
oktober måned udsendte ATP et brev, hvor et nyt E-bidrag blev omtalt. Der er tale om en ny
bidragssats som finder anvendelse indenfor visse overenskomster på det statslige område, blandt
andet for akademikere. Men E-bidraget skal IKKE anvendes af frie grundskoler.
Mulighedserklæringen – en kort orientering:
Den 5. oktober 2009 trådte reglerne om den nye mulighedserklæring i kraft. Mulighedserklæringen
erstatter den tidligere lægeerklæring ved sygdom. Selve mulighedserklæringen består af to dele –
én del som udfyldes af læreren/børnehaveklasselederen og skolen samt én del, som udfyldes af
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lægen. Skolen kan ved kortvarig, gentagende eller længerevarende sygdom indkalde den ansatte
med henblik på en mulighedserklæring. Formålet er at fastholde en sygemeldt i job og øge
muligheden for hel eller gradvis tilbagevenden til skolen fx. i form af skåneinitiativer, deltidsarbejde
i en periode o. lign. Når skolen ønsker en mulighedserklæring skal skolens ledelse indkalde den
ansatte til et møde med et rimeligt varsel fx. en uge. Den ansatte har pligt til at møde op til
samtalen, hvis sygdommen tillader det. Hvis læreren/børnehaveklasselederen ikke kan møde op
p.g.a. sygdommen, holdes samtalen telefonisk. Det er læreren/børnehaveklasselederen, der retter
henvendelse og har kontakten til lægen. Lægen vurderer sygdommens betydning for
lærerens/børnehaveklasselederens arbejde i den anden del af mulighedserklæringen. Skolen
betaler udgiften for lægens udarbejdelse af mulighedserklæringen. Den sygemeldte har ret til at
have en bisidder med til samtalen om mulighedserklæringen. FSL anbefaler, at det sygemeldte
medlem tager en bisidder med og denne bisidder kunne være tillidsrepræsentanten.
Mulighedserklæringen er vedhæftet og kan findes på hjemmesiden.

Kalender

2009
12.-13. nov.
23. nov.
24. nov.
26. nov.
1. dec.
3. dec.
8. dec.

Kursus for nye lærere
Dialogmøde på Johannesskolen
Dialogmøde på Haderslev Kristne Friskole
Dialogmøde på Tange Kristne Friskole
Netværksmøde for kristendomslærere på DBI,
København
Netværksmøde for kristendomslærere i Vejen
Netværksmøde for kristendomslærere i Holstebro

2010
21.-22. jan. SFO- og Børnehavelederkursus i Nyborg
27.-28. jan. Kursus i læringsstile m.m. i Odense
4. marts
Pedeltræf på Markusskolen i Esbjerg
4.-5. marts Bibliotekarernes internatkursus, Odense
6. marts
FKF Generalforsamling i Middelfart
17.-19. marts Skolelederkursus på Vejle Fjord
23. marts
Skoleledermøde Øst på Esajasskolen Hvidovre
20. april
Skoleledermøde Vest på Videbæk Kristne Friskole

”Herre, du tænder mit lys og spreder mit mørke” Sl. 18,29
Jette Vibe Johansen/ Hans Jørgen Hansen
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