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OK 2010 for sekretærer og pedeller m.m.
Vi har nu afsluttet forhandlingerne med Krifa. Aftalerne er ved at blive renskrevet og sendes derefter ud til
afstemning blandt medlemmerne. Når aftalerne er endelig vedtaget vil de blive trykt og derefter vil der
blive afholdt fællesmøder to steder i landet, hvor repræsentanter fra både Krifa og FKF vil gennemgå
aftalerne. Forhandlingerne har trukket lidt ud, fordi vi indfører et helt nyt lønsystem på begge områder.
Selv om aftalerne ikke er helt på plads endnu vil de endelige aftaler have tilbagevirkende kraft fra 1. april
2010.

Høring vedr. bekendtgørelse om ny tilsynslov
På skoleledermøderne her i foråret gennemgår vi de to forslag til bekendtgørelse om henholdsvis
certificering af tilsynsførende og selvevaluering. Undervisningsministeriet har sendt forslagene i høring
indtil d. 22. april, så vi modtager gerne kommentarer og spørgsmål til de to bekendtgørelser som er
vedhæftet dette nyhedsbrev.
De nye ordninger træder i kraft fra 1. august 2010, hvor uddannelsen af de tilsynsførende bliver oprettet i
Fordelingssekretariatets regi. Fra 1. august 2012 skal nye tilsynsførende være certificeret og godkendt i
Skolestyrelsen. Skolen kan vælge selvevaluering.

Nyt fra skolerne



Janne Pedersen er ansat som ny skoleleder på Andreasskolen i Holbæk pr. 1. august 2010. Janne
kommer fra en stilling som afdelingsleder på skolen.
Palle Kure er ansat som ny skoleleder på Davidsskolen på Bornholm. Palle har været viceskoleleder
og skoleleder på Øster Marie Skole og senest lærer på Nexø Skole.

Nyt fra kontoret


BUPL-overenskomsten
Ifølge BUPL-overenskomstens aftale om aflønning bortfalder løntrin 35 pr. 1. april 2010. Der skal
ske omklassificering af uddannede pædagoger på skalatrin 35 som oprykkes til løntrin 36.
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KODA og Gramex
Mellem Frie Grundskolers Fællesråd, KODA og Gramex har der siden 2001 eksisteret en aftale om
fælles betaling for medlemsskolernes brug af musik ved
- baggrundsmusik i klasseværelser, gangarealer kantiner mv.
- enkeltstående arrangementer med musik - baller, fester, diskoteker, skolekoncerter mv.
- filmforevisninger
I forbindelse med, at Frie Grundskolernes Fællesråd er nedlagt pr. 1. august 2009, er aftalen om
fælles indbetaling for mellemskolerne ophørt med udgangen af 2009.
Nye aftaler er indgået med hver enkelt skoleforening. Ny aftale med Foreningen af Kristne
Friskoler har virkning fra 1. januar 2010.
Indholdsmæssigt følger kontrakten den hidtidige aftale med Frie Grundskolers Fællesråd med
enkelte tilføjelser og præciseringer. Priserne er identiske med den hidtidige aftale blot reguleret i
Henhold til nettoprisindekset, men er af praktiske grunde omregnet til en pris pr. elev pr. år.
Se aftalen på vores hjemmeside.
Kontoret er lukket d. 29.-31. marts. Hans Jørgen træffes på 30302124.

Kalender
2010
20. april
maj-juni

Skoleledermøde Vest på Videbæk Kristne Friskole
Orienteringsmøder om OK 2010

28. sept.
8. okt.
29. okt.
11. okt.

Skoleledermøde Øst på Andreasskolen
Biblioteksmøde Øst på Johannesskolen
Biblioteksmøde Vest
Skoleledermøde Vest på Lukas-Skolen

2011
8. januar
21.-22. januar
3.+ 4. marts
5. marts

FKF-DAG 2011 i Vejen Idrætscenter
SFO-lederkursus i Middelfart
Bibliotekarernes Internatkursus på Kratholmskolen
Generalforsamling i Middelfart

”Du vendte min sorg til dans! Du tog mit begravelsestøj og gav mig glædens festklædning”
Sl. 30,12

Med ønsket om en god påske til alle.
Jette Vibe Johansen/ Hans Jørgen Hansen
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