Nytårshilsen til alle skoler i foreningen
NYHEDSBREV NR. 1/2009
8. januar 2009

Dette bliver så første officielle nyhedsbrev fra den ”nyansatte” leder af FKF.
Først vil jeg ønske jer alle et godt nytår og sige tak for sidst til de skoler, jeg allerede har besøgt.
Jeg har nu været i gang i godt en måned. Og jeg begynder at se konturerne af det, som jeg skal have
fingrene i. Jeg har besøgt 11 skoler og samlet indtryk fra både små og store skoler. Jeg noterer flittigt, mens
vi taler sammen, og jeg forsøger at finde ”den gode historie” på alle skoler. Nogle steder er den meget
eksplicit, mens den andre steder langsomt åbenbarer sig igennem rundvisning og samtale. Flere skoler har
jeg allerede aftale med og jeg tror stadig, at jeg når at besøge alle 37 skoler inden 1. marts. Der sker mange
spændende ting rundt på skolerne, som en større kreds burde få glæde af at høre om. Jeg glæder mig
meget over den modtagelse jeg får rundt på skolerne og de spændende og inspirerende samtaler. For
nogle skoler er det overordnede tema: Flere elever! Men heldigvis er der også plads til at eksperimentere
med både pædagogik og organisationsformer.
Nyt landskontor: Kort før jul fik jeg mulighed for at leje 104 m2 på Hedensted Bytorv. 3 pæne
kontorlokaler + køkken og toilet dækker fint det behov, jeg ser for et FKF-landskontor et stykke ind i
fremtiden. Jeg får rådighed over lokalerne fra 15. januar, så mon ikke jeg omkring 1. februar er etableret og
nogenlunde på plads. PFs kontor i Aulum er pakket ned i kasser og Anne Marie Poulsen sender sine møbler,
bøger m.m. med en flyttemand sidst i januar. FKFs officielle adresse bliver fra 1. februar: Bytorvet 7, 1.th.,
8722 Hedensted. Jeg annoncerer i denne uge både lokalt og i Kristeligt Dagblad efter en
sekretær/forretningsfører på 30 timer om ugen. (stillingsopslag vedhæftet). Mit håb er, at der er daglig
bemanding på kontoret fra d. 1. marts. Indtil da må I klare jer med min mobil og mail. Anne Marie Poulsen
har besluttet, at al telefon og post fra 1. januar går direkte til mig, så hun kan koncentrere sig om at afslutte
igangværende opgaver og pakke ned efter mange års virke for den kristne skolesag.
Og der er nok at se til. I Januar måned har jeg foreløbig aftale om 14 skolebesøg. Derudover er der aftalt
møder i FGF, IFV, SEKSAM, møde om fremtidens skolebyggeri, skoleledernes kursusudvalg,
bestyrelsesmøde, dialogmøder med ledere og bestyrelser, deltagelse i Kristent Lærerseminar og deltagelse
i SFO-leder-kursus. Desuden er der en generalforsamling, der skal forberedes.
Dialogmøderne – ændring af programmet: Der er udsendt programmer for dialogmøderne (for vestskolerne d. 22. Januar på Lukasskolen og for øst-skolerne d. 27. Januar på Gideonskolen). Men bestyrelsen
og jeg har besluttet at ændre lidt i programmet. Diego Bang var blevet bedt om at sige noget om
forældreret, barnets ret osv. Og efter kaffen er der afsat 45 min til at orientere om FKF. Med alle de ting,
der er på spil for FKF og skolerne lige nu, har vi vurderet at 45 min er for lidt til at drøfte FKFs nutid og
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fremtid. Derfor udsætter vi Diego Bang til næste dialogmøde og laver to samlinger om FKF. En om FKF i
friskolelandskabet: FGF er på vej til opløsning, men hvor skal vi så knytte til, så vi sikrer optimal politisk
indflydelse og administrativ servicering af skolerne? Den anden del kommer til at handle om FKF og
skolerne baseret på et oplæg fra mig om skoleudvikling. Hvad er det fremtidige behov for kurser,
udgivelser, ledelsesudvikling osv.? Tidsrammen er den samme. Jeg vil understrege, at vi ikke glemmer Diego
Bangs vigtige indlæg om barnets ret, men vi håber, at I har forståelse for denne ændring. HUSK tilmelding
til begge møder er senest d. 13. januar på hjh@kristne-friskoler.dk
Kristent Lærerseminar 2009: Der er p.t tilmeldt ca. 55, så der kan sagtens være mange flere til dette sidste
KL i denne omgang. Tilmeldingsfristen var 16. December, så det skal gå stærkt, hvis I skal nå at tilmelde jer
selv eller par medarbejdere.
Ny bekendtgørelse om barselsfonden: I forbindelse med Finansloven for 2009 er der trådt nye regler i kraft
for Barselsfonden, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1358 af 19. december 2008.
Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2009 og gælder alle frie skoler. De nye regler betyder, at alle
personalegrupper (herunder også TAP), der har deres primære beskæftigelse ved frie grundskoler,
efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler samt private
gymnasier, er dækket, jf. § 2, stk. 4.
De nye regler gælder kun for personer, der går på barsel i forbindelse med fødsel og adoption den 1. januar
2009 eller senere, jf. § 9, stk. 3. For personer, der har påbegyndt den lønnede del af orloven i 2008, gælder
de gamle regler, jf. § 9, stk. 4 og 5.
Den nye bekendtgørelse om Barselsfonden fra Finansministeriet findes på retsinformation.dk eller ved at
følge nedenstående link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122760

Skolepuljen: Jeg vil gøre opmærksom på Skolepuljen og den aftale, der er indgået med SUELL-team om
søgning af fonde m.m. Jeg vedhæfter de seneste nyhedsbreve fra Dorthe Suell.
Ny Kopimaskine? Der er indgået rammeaftale om køb af kopimaskiner mellem foreningen og Share-IT.
Henvend jer til mig, hvis I står overfor køb af kopimaskine i den nærmeste fremtid.
Jeg har overværet en del morgensamlinger rundt på skolerne i den sidste måned og jeg bliver så glad og
opmuntret ved at høre evangeliet forkyndt med alvor og fantasi for mange børn. Det er et af
kernepunkterne i det at være kristen friskole. Her skabes identitet og kultur og her rækker vi ind i det evige
univers. Lad mig derfor slutte med en sætning, som kan gælde både for skolens andagter, men ikke mindst
for os travle voksne, der skal nå så meget i livet:
”Lykken er ikke de ting i livet man når, men det som man bliver nået af!”
Guds fred og velsignelse
Hans Jørgen Hansen
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