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1. Generalforsamling og Årsberetning 2014
Det er kommet en del tilmeldinger til FKFs generalforsamling d. 8. marts
2014 på Hotel Nyborg Strand. Vi kan dog være endnu flere, men husk at
tilmeldingsfristen er d. 21. februar.
Vi havde planlagt at udsende Årsberetninger i denne uge, men de er
desværre lidt forsinket fra trykkeriet, så vi har i skrivende stund ikke
modtaget dem endnu. Vi vælger derfor at uddele dem på tirsdag til alle
de skoler, der har deltagere med på skolelederkurset. Alle I andre får
tilsendt med posten. Da reportagerne fra FKF-dagen fylder en del,
udsender vi et antal, så alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan få et
eksemplar.

2. Kurser om nye Arbejdstidsregler
De frie grundskolers foreninger har i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og
Undervisningsministeriet planlagt en stribe nye kurser om "arbejdstid" målrettet de frie grundskoler.
Kurserne afvikles følgende steder og datoer:
København, DGI-byen, mandag den 24. marts 2014, kl. 12.00 - 17.00
Slagelse, Hotel Frederik II, onsdag den 26. marts 2014, kl. 09.00 - 14.00
Middelfart, Comwell, mandag den 31. marts 2014, kl. 10.00 - 14.30
Århus, Scandic Århus Vest, fredag den 4. april 2014, kl. 10.00 - 14.30
Kurserne vil omhandle:
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De nye arbejdstidsreglers udfordringer for de frie grundskoler
Gennemgang af de nye arbejdstidsregler via konkrete eksempler
Kort om den nye ledelsesrolle

Kursusprogrammer er udsendt i særskilt mail her fra kontoret i denne uge.
Tilmelding kan foretages her.

3. Dig-IT
23 skoler har nu meldt tilbage, at de gerne vil være med på en fælles løsning med Easy IQ. Vi regner med at
kunne udsende noget mere materiale om proces, priser og valgmuligheder i dag. De øvrige skoler vil få
tilsendt det samme materiale til orientering (- og det er ikke for at lægge pres på jer! ).
At så mange er med på en fælles løsning åbner mulighed for både at få nogle bedre priser – og for at
etablere netværk på tværs af skolerne.

4. Kurser for tilsynsførende
Der er nu uddannet og certificeret knap 250 tilsynsførende og kurserne, hvor nye tilsynsførende bliver
uddannet, fortsætter, så vi hele tiden sikrer, at skolerne kan vælge mellem flere muligheder ud fra listen
over alle dem, der har gennemført uddannelsen.
Men udvalget, der arrangerer disse kurser, har konstateret et behov for en opdatering på alt det nye, der
sker i skoleverdenen i disse måneder - og samtidig er der ønsker om mulighed for sparring og netværk i
forhold til tilsynsopgaven.
Derfor bliver der nu arrangeret en række kurser for dem, der er certificeret. Kurserne har ovennævnte
dobbelte sigte, men derudover er det hensigten at kurser skal kunne danne baggrund for, at certificerede
tilsynsførende kan få fornyet deres certificering. Certificeringen af tilsynsførende er gældende for 5 år ad
gangen. For at få sin certificering fornyet skal den tilsynsførende deltage i en efteruddannelse. Det er
tanken at denne efteruddannelse kan opnås ved at deltage i et af disse kurser.
Planen er, at kurserne udbydes regelmæssigt forskellige steder i landet. Foreløbig er der planlagt 3 kurser:
27. maj 2014 i Købehavn (er allerede overtegnet)
September 2014 i Østjylland
Februar 2015 på Fyn
Det er gratis at deltage i kurserne. Kurserne udbydes af Certificeringsudvalget, som er ansvarlig for
certificeringsuddannelsen, og de konkrete kurser arrangeres i praksis af skoleforeningerne.
Invitation til kurserne vil blive udsendt direkte til de certificerede tilsynsførende.

5. Nyt fra kontoret
Lockoutens betydning for 2014
For de lærere, som var ramt af lockouten, gælder det, at de ikke har optjent fuld ret til ferie samt til antal
feriedage.
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Særlige feriedage
Særlige feriedage tæller normalt 0,42 dag pr. mdr. April 2013(Lockout) tæller kun 4/30 af 0,42 svarende til
0,06 dag. Det vil sige, at en lærer ansat hele 2013 kun har ret til 4,64 særlige feriedage i skoleåret 14/15.
Det samme gælder, hvis læreren stopper sit ansættelsesforhold. Da oplyses de 4,64 særlige feriedage ved
afregning. Har læreren ikke været ansat hele 2013 beregnes de særlige feriedage som en forholdsmæssig
del heraf, hvor april mdr. tæller med 0,06 dag.
Feriedage for ansatte som stopper sit ansættelsesforhold før d. 4. juli 2014
De lockout ramte lærere optjente i april 2013 kun 4/30 af de normale 2,08 feriedage= 0,28 feriedag. Dvs.
lærere som stopper deres ansættelsesforhold før den 4. juli 2014, og som skal have afregnet feriedage til
feriekonto, kun har ret til 0,28 feriedag for april mdr.
Eks.: En lærer ansat hele 2013 har ret til at få overført 23,20 feriedage til Ferie Konto. Ovennævnte er KUN
til brug ved oplysning af antal optjente dage. Det er vigtigt at understege, at ovennævnte kun vedrører
beregningen af antal dage. Lærerne fik i lockoutperioden ikke løn, hvorfor der ikke er ændret på
feriepengeberegningsgrundlaget. Der beregnes ved afregning stadig 12,5% feriepenge samt 2,5% til særlige
feriedage af feriepengeberegningsgrundlaget.
Feriefradrag for lockoutramte lærere ansat før 1. april 2013
Ferie optjent i 2013 afholdes i 2014 med 20 dage i juli mdr., og 5 dage i august, men da de lockoutramte
lærere ikke har optjent ret til fuld løn i april mdr., fradrages disse med 1,80 feriedag i august mdr. løn.
Feriefradraget beregnes på følgende måde: Mdr. løn x 1,80 x 4,62 % = Feriefradraget for august 2014. Husk
at der skal beregnes samme fradrag i lærernes pension.

6. Kalender
2014
25. februar
6.-7. marts
8. marts
13. marts
9. april

Skolelederkursus på Nyborg Strand
Bibliotekarernes internatkursus på Hotel Gl. Havn i Fredericia
Generalforsamling i FKF på Nyborg Strand
Skoleledermøde Vest i Agerskov
Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen

15. september
25.-26. september
6. oktober

Skoleledermøde på Peterskolen, Bornholm (NB: NY dato!)
Skolelederkursus på Vejlefjord
Skoleledermøde Vest på MKF i Herning

”Lykkelige er de, som søger Gud af hele deres hjerte og holder hans ord for øje, så de handler derefter…”
Sl 119,2
Jette Vibe Johansen
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