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Generalforsamling d. 6. marts 2010 - Åndsfrihed og genvalg
På den netop afviklede generalforsamling var vi både oppe i de højere åndelige, folkelige og politiske luftlag
– og nede i maskinrummet i foreningens daglige virke.
Til det første havde vi god hjælp af Esben Lunde Larsen, folketingskandidat og viceborgmester i RingkøbingSkjern og samtidig Ph.d.-studerende i Grundtvigs frihedssyn. Med udgangspunkt i historien trak han linier
fra Reformationen og Grundtvigs tid op til i dag. Hans pointe var, at vi på mange måder står i den samme
kamp som Grundtvig, når vi vil forsvare mindretallets rettigheder og kæmpe for åndsfrihed og demokrati.
Det er ingen selvfølge, at der bliver værnet om mindretallenes rettigheder. Og selv om der i dag bliver
snakket meget om demokrati, så ender det ofte i en ”demokratisme”, hvor der kun er én sandhed – og den
skal alle med vold og magt rette ind efter. Et spændende indlæg fra en ”Coming-man” i dansk politik.
På den mere officielle del af generalforsamlingen var der genvalg til Thorkild Bjerregaard og John Riis, som
p.t. er formand og næstformand i bestyrelsen. Jens Erik Høj-Pedersen fra Lukas-Skolen i Vejle blev 1.
suppleant og Carsten Hansen fra Johannesskolen i Hillerød blev 2. suppleant.
Regnskabet for 2009 viste et underskud, som var langt mindre end forventet i denne overgangsfase fra to
foreninger til en samlet forening.
På generalforsamlingen blev der hilst af med to af de skoleledere, der har været med til at præge
foreningens arbejde gennem de sidste mange år. Både Kai Hansen fra Andreasskolen i Holbæk og Peter
Krak fra Davidsskolen på Bornholm går på efterløn/pension til sommerferien.
Bestyrelsens og den daglige leders beretninger kan læses i den netop udsendte årsberetning.

Kurser i FKF i skoleåret 2010-2011
Der arbejdes stadig med at beskrive kurser til skoleåret 2010-11. Målet er at der ligger et færdigt
kursusprogram med datoer, undervisere og kursussted lige efter påske.
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Pædagogisk Udvalg
Vedhæftet findes en liste over de skoler, der allerede nu har fundet en kontaktperson til det pædagogiske
netværk i FKF. Det er mit håb, at alle skoler i forbindelse med planlægningen af det nye skoleår finder en
person, der vil være med til at tænke nye tanker i FKF-regi.
En arbejdsbeskrivelse er ganske enkel, da det er et idé-forum på Skolekom. Jeg forventer, at man er med på
at give sparring på mine idéer til kurser og udviklingsarbejde – og jeg håber, at man selv byder ind med
hvad der rører sig på den enkelte skole, så det er de rigtige ting, vi bruger energi på i FKF.
Tidsmæssigt har jeg anslået det til 5 timer pr. år, men det er op til skolen selv, at aftale det.

Elevtalskrav
Undervisningsministeren har efter mødet med skoleforeningerne justeret lovforslaget, der skal træde i
kraft 1. august i år. Nu lyder det sådan:
Der skal mindst være
 9 elever tilsammen i 0.-2. klasse,
 6 elever tilsammen i 3.-4. klasse, og
 9 elever tilsammen i 5.-7. klasse.
Derudover gælder elevtalskravet om 32 elever på 0.-7. kl fortsat.
Nyoprettede skoler skal først opfylde det første krav efter 3 år, det næste efter 5 år og det sidste efter 8 år.
Hvis en skole ikke opfylder kravet pr. 5. september, så har skolen frem til næste 5. september til at opfylde
kravet – med mindre skolen har opfyldt det de 5 forudgående år, så får de nemlig 2 år til at opfylde kravet.
Skoler der pr. 5. september 2010 ikke opfylder kravet, får 2 år til at få det på plads.
Dermed er der blødt så meget op, at ingen skoler bliver lukket her og nu – og forhåbentlig heller ikke på
sigt.

Ekstremismetilsyn
Baggrunden for det såkaldte ekstremismetilsyn er regeringens handlingsplan fra januar 2009: ”En fælles og
tryg fremtid – handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.”
På mødet i september 2009 i Skolestyrelsen, hvor der også deltog embedsmænd fra
integrationsministeriet, blev der orienteret om de foreløbige planer for dette tilsyn. I alt vil 25 skoler i
perioden frem til 2012 få et særligt tilsyn omkring, hvordan de forbereder elever til at leve i et samfund
med frihed og folkestyre.
Allerede her i marts, april og maj måned er 5 skoler udvalgt til en tilsynsrunde. Måske lidt overraskende er
ingen kristen friskole med i første runde. De øvrige 20 friskoler, som senere skal gennemgå en tilsvarende
tilsynsrunde, er ikke udvalgt endnu. Der skal først drages erfaringer fra første runde.
Ved mødet i september havde FKF bl.a. lejlighed til at stille spørgsmål ved det logiske i et tilsyn i folkestyre
og frihed i biologiundervisningen. Der blev lyttet til os og netop dette fokuspunkt er tilsyneladende taget af
bordet igen.
FKF og de øvrige skoleforeninger er enige om, at denne tilsynsrunde virker overflødig, især set i lyset af at
der allerede her til august træder en ny tilsynslov i kraft. Der er således i forvejen meget fokus på området.
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Skolepuljen
Administrationen af Skolepuljen er nu overgået til FKFs kontor i Hedensted. Dvs det er herfra der udsendes
kvitteringer for gaver og det er hertil skolerne skal ansøge om midler til udviklingsprojekter.

Nyt fra skolerne



Bo Sørensen er ansat som ny viceskoleleder på Aulum Kristne Friskole pr. 1. august. Stillingen er
nyoprettet.
Allan Trelborg er ansat som afdelingsleder på Midtjyllands Kristne Friskole pr. 1. august. Allan har
indtil nu været lærer på Nøvlingskov Efterskole.

Nyt fra kontoret
Løntabeller gældende fra 01-04-2010 for lærere, ledere og børnehaveklasseledere (FSL) og pædagogisk
personale (BUPL) er nu godkendt. Løntabellerne er vedhæftet og bliver tilgængelige på hjemmesiden i
næste uge.

Kalender
2010
17.-19. marts
23. marts
20. april

Skolelederkursus på Vejle Fjord
Skoleledermøde Øst på Esajasskolen, Hvidovre
Skoleledermøde Vest på Videbæk Kristne Friskole

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

Men Herren venter på at vise jer nåde…..Lykkelig hver den, der venter på ham! (Es 30,18)

Jette Vibe Johansen/ Hans Jørgen Hansen
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