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Dialogmøder
I alt 120 ledere og bestyrelsesmedlemmer deltog de tre aftner med Anders Andersen fra Skolestyrelsen.
Mange har efterfølgende tilkendegivet vigtigheden af, at vi arrangerer den slags møder, som er med til at
klæde bestyrelse og ledere på til opgaven. Aftnerne indeholdt både informationer om tilsynsreglerne, men
også en udfordring til at overveje, om man fremover vil have et certificeret tilsyn eller man vil vælge en
selvevalueringsmodel.
Tak til de tre værtsskoler for et fint traktement.

Kurser fremover
Der arbejdes på højtryk med at beskrive kurser til skoleåret 2010-11, som kan blive prioriteret sammen
med de andre kursustilbud i det tidlige forår.
 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. Husk at melde tilbage om I kommer. Jeres
SFO-leder vil helt sikkert sætte pris på jeres deltagelse.
 Program for Skolebibliotekskursus d. 4.-5. marts 2010 er vedhæftet. Man kan stadig nå at tilmelde
sig. Programmet ligger også på FKFs hjemmeside.
 Det pædagogiske netværk er ved at forme sig, men jeg mangler fortsat en kontaktperson på en del
skoler.

Nyt fra skolerne





Lemvig Kristne Friskole har besluttet at køre videre uden statstilskud fra 1. januar og foreløbig indtil
sommerferien 2010. Der bliver samlet penge ind i stor stil til at dække udgifterne, og der er nedsat
hårdtarbejdende udvalg, der skal sørge for økonomien og skabe kontakt til eventuelle nye elever.
Foråret vil så vise, om der er børn nok til at opfylde elevtalskravet pr. 5. september 2010.
Haderslev Kristne Friskole, Andreasskolen i Holbæk og Davidsskolen på Bornholm søger nye
skoleledere til sommer.
Holstebro, Aulum og senere Haderslev søger nye viceskoleledere.
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Nyt fra kontoret
Finansloven for 2010 blev vedtaget d. 17. december. Der skete jo i sidste øjeblik en reducering af den ene
af taksterne, så skolerne får et mindre tilskud end først antaget. Skoleforeningerne holder møde med
ministeriet d. 7. januar for at få en forklaring på den sene ændring og for at undgå, at noget lignende sker i
fremtiden. Skema til beregning af statstilskuddet bliver opdateret på vores hjemmeside inden jul.

Kalender
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
2011
8. januar

FKF-konference 2011

Dette bliver så det sidste nyhedsbrev i 2009.
Det nye FKF har nu eksisteret i et år. Det har været et travlt år, men også et spændende og
begivenhedsrigt år. Mange nye kontakter er blevet etableret mellem skolerne og foreningen, nye
initiativer er sat i gang og nye organisationsformer prøvet af. Vi glæder os over den positive
samarbejdsvilje vi møder overalt hos jer på skolerne og vi glæder os til at møde jer til nye
inspirerende samvær i 2010.
Vores vers i denne uge her på kontoret har været fra salme 22,29-32.
”For Herren er Kongen, der hersker over nationerne.
Alle – både stolte og ydmyge – skal bøje sig og tilbede i Herrens nærhed.
Også vore børn skal tjene ham, for af os skal de høre om Herrens underfulde handlinger.
Og deres børn igen – de kommende generationer – skal høre om Herrens frelse”
Dermed er julens budskab (og klimatopmøde m.m.) sat i relief - og opgaven for 2010 er klar:
Børnene på de kristne friskoler skal høre om Herrens frelse!
Tak for samarbejdet i 2009. God jul og på gensyn til nye udfordringer i 2010!
Jette Vibe Johansen/ Hans Jørgen Hansen
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