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FKF-dag – sidste nyt!








Mulighed for tilskud til dagen! Vi har undersøgt muligheden for at søge kursustilskud til dette
arrangement. Og det er der mulighed for. Fordelingssekretariatet har godkendt kursustilskud for
6,5 time for ansatte under læreroverenskomsten. Dvs. at det ikke bare er gratis at deltage, skolen
kan også få en væsentlig del af udgifterne til timer dækket! Gem en deltagerliste til
ansøgningsfristen d. 14. juni.
Navneskilte. Vi har labels klar, så man kan lave sit eget navneskilt. Hvis I selv vil lave navneskilte til
jeres medarbejdere hjemmefra – eller har nogen i forvejen – er I meget velkommen til at bruge
dem.
Workshops på gymnasiet. For at sikre gode forhold til workshops har vi besluttet at flytte en del af
dem over på gymnasiet ca. 200 meter fra idrætscenteret. Deltagerne får udleveret en
konferencemappe, hvor det fremgår hvor man skal gå hen.
Svømmehal og motionscenter kan benyttes i de officielle åbningstider. Se mere på
http://www.vejenic.dk.

Ny kursusmedarbejder
For at styrke kursusdelen for medarbejderne på de kristne friskoler har vi ansat Bent
Andersen i en 40%-stilling fra 1. januar 2011.
Bent er 56 år, men har først taget en læreruddannelse i 2007 efter mange år i andre
erhverv som boghandler, IT-medarbejder osv. Han er ansat på Randers Kristne
Friskole og fortsætter der i den øvrige del af sin ansættelse. Han bor i Randers og vil
også hovedsageligt arbejde ud fra sit hjemmekontor. Vi præsenterer Bent på FKFdagen, og han vil komme en tur rundt på skolerne i løbet af den kommende tid for at
snakke med jer om kursusbehov og nye ideer til kurser.
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Dialogmøder i Januar-februar
Programmet for dialogmøder for ledere og bestyrelsesmedlemmer er nu klart. Se program på
hjemmesiden. Møderne bliver:
 D. 31. januar på Jakobskolen i Århus
 D. 1. februar på Lygten Skole, Københavns Kristne Friskole
 Kurt Ernst, formand for Danmarks Privatskoleforening sætter fokus på finanslov og
tilskudsregler og det politiske arbejde som skoleforeningerne udfører på vegne af skolerne.
 Peder Østermark Andreasen, Direktør i Energinet.dk og formand for Kristelig Handicapforening
i Danmark siger noget om det professionelle bestyrelsesarbejde på en kristen
institution/friskole.
Vi håber, at vi kan samles rigtig mange. Tilmelding til FKF-sekretariatet senest mandag d. 24. januar.

Kurser
SFO-lederkurset d. 20.-21. januar i Middelfart. Tilmeldingsfrist er i dag d. 5. januar. Foreløbig deltagerliste
er vedhæftet.

Nyudgivelse: Undervisning i kristendom
Nu er den her! For første gang i historien udgives en bog om undervisning i kristendom på kristne skoler.
Birgitte Kjær har gennemarbejdet kristendomsfagets rammer, indhold, udtryksformer og meget mere. Hun
har sammenlignet med Fælles Mål i folkeskolen, og de kristne friskoler får nu en unik chance for at definere
deres eget kristendomsfag. Bogen er både en hjælp til læreren, der skal undervise i kristendom,
skolelederen, der skal vide noget om skolens ”kongefag” og skoleledelse og bestyrelse, der skal tage stilling
til fagets undervisningsplan, eksamen m.m.
Se vedhæftede flyer, som fortæller om priser, indhold m.m. Bogen vil blive omtalt på FKF-dagen og flyeren
vil blive uddelt til alle deltagerne i deres konference-mappe.

Skolepuljen - Beskriv et projekt og få op til kr. 100.000 i tilskud.
Skolepuljen er ved at have opbygget en sum penge, som nu skal ud og gøre gavn på skolerne. På
Skolepuljeudvalgsmødet i september konstaterede man, at der nu er ca. 100.000 kr., der kan deles ud på
januarmødet.
Der blev opsat to kriterier for at søge pengene:
1. Det skal være et projekt, der sætter fokus på vores identitet som Kristne Friskoler og
2. Projektet skal videreformidles til de andre kristne friskoler.
Næste møde i Skolepuljeudvalget er 1. februar 2011. Ansøgningsfrist er d. 10. januar 2011.
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Nyt fra kontoret
 Ferieregler
Det er af skoleforeningerne besluttet at opdatering af Ferieregler sker pr. 01.04.2011 op til det nye
ferieår. Vi gør opmærksom på afsnittet ”Sygdom som feriehindring”, hvor Fordelingssekretariatets
vejledning skal følges. Opdatering af dette afsnit sker ligeledes i foråret.
I Ferieregler 2010/11 som findes på hjemmesiden står følgende:
Sygdom som feriehindring
Hvis en ansat er sygemeldt, når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien.
Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved arbejdstids
begyndelse den første feriedag. Syge- og raskmelding skal tilgå skolen som på arbejdsdage. Hvis en
ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan ferien - efter ansættelsesmyndighedens skøn - suspenderes
helt eller delvis, når særlige omstændigheder taler herfor. Ved afgørelse af, om ferien skal suspenderes,
skal der f.eks. tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorlig karakter,
om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst
under tjenesten før feriens påbegyndelse. Det er skolens afgørelse, om sygdommen kræves
dokumenteret ved lægeerklæring, og skolen fastsætter tidspunktet for afviklingen af erstatningsferien.
I Fordelingssekretariatet vejledning står følgende:
5.2.9. Erstatningsferie
Fordelingssekretariatet giver tilskud til vikarudgifter for ansatte ved fravær til ”erstatningsferie” som
følge af, at den ansatte er blevet forhindret i at holde planlagt ferie på grund af sygdom
eller orlov til pasning af alvorligt syge børn/nærtstående.
Fordelingssekretariatet giver tilskud til ”erstatningsferie” som følge af fravær i ferie i henhold til
ferieloven (5 uger om året).
Erstatningsferien er af samme omfang som fraværsperioden i ferien.
Fordelingssekretariatet giver tilskud, hvis en ansat bliver syg før planlagt ferie, men ikke hvis
en ansat bliver syg under afholdelse af ferie.
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Kalender
2011
8. jan.
13. - 14. jan.
20.-21. jan.
25. jan.
31. januar
1. februar
3.- 4. februar
3.- 4. marts
5. marts
22. marts
4. april
12. april

FKF-DAG 2011 i Vejen Idrætscenter
Læsning og skrivning i begynderundervisningen
SFO-lederkursus i Middelfart
Kursus for nye ledere – modul II
Dialogmøde Vest på Jakobskolen i Århus
Dialogmøde Øst på Lygten Skole, Københavns Kristne
Friskole
Den mundtlige dimension i danskundervisningen
Bibliotekarernes Internatkursus på Kratholmskolen
Generalforsamling i Middelfart
Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde Vest på Klippen i Voel
Skoleledermøde Øst på Thomasskolen

12. sept.
20. sept.
28.-30. sept.
7. okt.

Skoleledermøde Øst på Davidskolen, Åkirkeby
Skoleledermøde Vest på Markusskolen i Esbjerg
Skolelederkursus på Hotel Vejle Fjord
Biblioteksmøde Øst på Alme Skole

”Kom, alle folk, og klap i hænderne af glæde!” Sl. 47,1

Vi ses i Vejen!
Jette Vibe Johansen

Hans Jørgen Hansen

Bilag til dette nyhedsbrev:



Deltagerliste, SFO-lederkursus
Flyer: ”Undervisning i kristendom” (2 filer)
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