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FKF på Christiansborg
Den 19. januar besøgte FKFs bestyrelse 4 udvalgte politikere på Christiansborg til en snak om
tilskud, specialundervisning og i det hele taget vilkårene for at drive frie skoler i Danmark. Orla Hav
(S), Annette Vilhelmsen (SF), Merete Riisager (LA) og Esben Lunde Larsen (V) tog imod og gav både
indsigt og medspil og modspil. En rigtig spændende og udbytterig dag. Bestyrelsen fik flere
spændende udfordringer med hjem, som nu skal tages op.

Specialundervisningen
Den 31. januar var vi sammen med de andre skoleforeninger inviteret til møde i MBU (Ministeriet
for Børn og Undervisning) om det lovforslag på folkeskoleområdet, der lige er på vej til at blive
vedtaget. Lovændringen, hvor det nu hedder inklusion af alle børn med mindre de skal have
mindst 12 støttelektioner (eller 9 timer) ugentlig, træder i kraft 1. august 2012. På mødet blev vi
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lovet at ændringen tidligst træder i kraft for de frie skoler til skoleåret 13-14, og at der nedsættes
et hurtigtarbejdende(!) udvalg, der inden sommerferien i år kommer med et forslag til, hvordan en
model for tilskud til specialundervisning kan se ud hos os.

Dialogmøder i januar
Tak for sidst til alle jer der mødte op til dialogmøderne – ca. 120 ledere og bestyrelsesmedlemmer
– Flot! Vi håber, at I både blev klædt på til samarbejdet og fik udbytte af at være sammen. Dias fra
møderne er nu lagt ud på hjemmesiden.

Kursusaktiviteterne opprioriteres
På bestyrelsesmødet d. 19. januar besluttede bestyrelsen at opprioritere kursusaktiviteterne. Det
betyder at Bent Andersen fra 1. august 2012 opgraderes til en 75% ansættelse. Det vil måske ikke
kunne mærkes her og nu, men på sigt skulle det gerne medføre, at der kommer gang i flere
kursusaktiviteter. Vi modtager fortsat gerne reaktioner på mikrokurser m.m. så vi kan se om vi er
på ret kurs.
Til skoleåret 2012-13 kommer der en aktivitetsoversigt og et enkelt konkret kursustilbud ud i
denne uge. På skoleledermøderne i marts skal vi drøfte om der er basis for et diplomkursus for
lærere/pædagoger i fagdidaktik og evaluering.

Generalforsamling d. 10. marts
Det er d. 10. marts på Nyborg Strand vi mødes til årets generalforsamling. Vi får besøg af Thorstein
Balle, der vil sige noget om ”Åndsfrihed i går og i dag”. Til at debattere med ham og med os
kommer MF og tidligere leder at Nationalt Videnscenter for Frie Skoler, Annette Vilhelmsen og
politisk redaktør på Kristeligt Dagblad, Henrik Hoffman-Hansen. Det bliver da spændende!
Program udsendes sidst på ugen.

Temadag om arbejdsmiljø
FSL arrangerer sammen med FKF og de andre skoleforeninger 3 temadage om ”At mestre
relationer”. Programmer er udsendt direkte til skolerne og de kan også ses på vores hjemmeside.

FKF i medierne
Kort før jul udsendte vi en pressemeddelelse om elevfremgang på de kristne friskoler. Det
medførte en del presseomtale – måske fordi det lige faldt sammen med en debat om forbud mod
julefejring i folkeskolen. Både Jyllands Posten, Information, KD og mange blade tog det med i
større og mindre grad. I lørdags var det så igen forsidestof på KD – igen fordi der kørte en historie
om at de muslimske forældre vælger folkeskolen fra. Vi glæder os over, at vi får lov at fortælle den
gode historie om de kristne friskolers værdier. Vi samler alle indlæggene på vores facebook side,
så man altid kan gå ind og se, hvad der er skrevet om os.
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Nyt fra kontoret
FKFs hjemmeside er under ombygning
Derfor virker vores bogsalg ikke i øjeblikket. Ring eller skriv en mail, hvis I mangler noget, så finder
vi ud af det. Bogsalget skulle gerne være på plads i en ny og forbedret udgave indenfor et par uger.
Udgivelse af Ansættelsesvilkår OK 11-13 (OK-Håndbogen)
Håndbogen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere er udarbejdet i samarbejde med de andre
skoleforeninger og er tilgængelig på hjemmesiden. Bogen ligger pt. hos trykkeriet og forventes
udsendt snarest muligt. Hver skole får tilsendt to eksemplarer og yderligere eksemplarer kan
rekvireres til 25 kr. pr. stk. på fkf@kristne-friskoler.dk
Lønstigninger pr. 01.04.
Moderniseringsstyrelsen har endnu ikke foretaget en officiel udmelding mht. lønstigning pr.
01.04.2012. Den hidtidige reguleringsprocent baseret på lønninger i 1997-kr. ophører og der
fastsættes en ny reguleringsprocent baseret på 2012- kr. Vi melder ud, så snart vi kender den.
Forenkling af proceduren for vedtægtsændringer for de selvejende institutioner
Skolerne skal fremover kunne ændre vedtægter uden ministeriel godkendelse, bortset fra tilfælde
hvor en skole oprettes, ophører, ved sammenlægning eller spaltning og endelig ved etablering
eller ophør af kombination med anden skoleform. Det er konsekvensen af et netop fremsat
lovforslag, der betyder administrative lettelser for skolerne. Lovforslaget forventes at træde i kraft
pr. 1. august 2012.
Finanslov 2012 vedtaget
Finansloven er vedtaget den 23. januar 2012. Der er ingen ændringer i forhold til det udsendte fra
Ministeriet for børn og undervisning den 1. december 2011. Det modtagne tilskud for januar er en
a’conto udbetaling med udgangspunkt i taksterne for 2011. Beløbet vil blive reguleret med
udgangspunkt i taksterne for 2012.
Skolepuljen
Ved mødet den 19. januar 2012 blev der bevilliget 235.000 kr. til projekter på 12 skoler. Vi gør
opmærksom på, at fra 1.1.2012 bortfalder bundgrænsen og gavegrænsen for § 8 A. Det betyder,
at der gives fradrag fra 1 kr. op til 14.500 kr. for gaver givet i henhold til § 8 A. Det er derfor vigtigt
at cpr.nr. oplyses ved indbetaling af gaver.
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Kørselsgodtgørelse – nye satser for 2012
Almindelig kørsel med bil kr. pr. km.

2,10

Særlig bemyndigelse, kørsel med bil (indtil 20.000 km. pr. år) 3,80
Tjenstlig kørsel på cykel eller knallert kr. pr. km.

0,50

Kalender
2012
1.-2. marts
10. marts
20. marts
11. april
16. april
10.-12. maj

Bibliotekskursus, Horsens Vandrerhjem
Generalforsamling på Nyborg Strand
Skolelederkursus Nyborg Strand
Skoleledermøde Øst på Johannesskolen
Skoleledermøde Vest på Bøgballe Friskole
Certificeringskursus på Fredericia Vandrerhjem

19.-21. september
4.-6. oktober

Skolelederkursus Vejle Fjord
Certificeringskursus i Silkeborg

2013
7.-8. januar

Medieundervisning – kursus for dansklærere

2014
11. januar

FKF-dag

”…fremgang og magt kommer hverken fra øst eller vest, ej heller fra ørkenen. Den kommer alene
fra Gud!” Sl 75,7-8
Jette Vibe Johansen
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