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1. Generalforsamling 2014
Tak for sidst til en velbesøgt generalforsamling med kompetente indlæg og en god debat.
Sten Clod Poulsen havde et tankevækkende indlæg om ikke at glemme,
hvad der skaber indlæring hos børn midt i fascinationen af alt det nye.
(se slides fra oplægget på foreningens hjemmeside her)
Debatten på selve generalforsamlingen koncentrerede sig især om to
emner: En ny tilskudsmodel til specialundervisning og samarbejdet med de
andre friskoleforeninger. Bestyrelsen samler op på debatten på sit næste
møde d. 8. april, hvor der også er konstituering m.m.
Thorkild Bjerregaard og John Riis blev genvalgt til bestyrelsen og Jens Peter
Flyvholm Vrist blev valgt som suppleant.

2. Velkommen til Friskolen i Bramming
På generalforsamlingen blev Friskolen i Bramming optaget som ny skole i foreningen.
Friskolen i Bramming startede i år 2000 med 12 elever og har i dag 85 elever. Skolen ligger midt i
Brammings uddannelsesområde i delvist nybyggede rammer. Se mere om skolen her.

Vi byder skolen velkommen i foreningen og glæder os til samarbejdet.
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3. 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
Vi hører, at der fortsat er plads, men det kan have
ændret sig.

4. Den grænseløse lovgivning
Der er i øjeblikket skarp kritik fra kommunerne af at
folketinget blander sig i alt og lovgiver om selv små
detaljer. Vi fik en snert af det i denne uge, da
Undervisningsministeren trods protester fra de frie
skolers organisationer og flere politiske partier
gennemtrumfede et forslag om elevers ret til at danne
elevråd på frie skoler. Som det ses fik det en noget
kølig modtagelse på de sociale medier…
Og det skal understreges, at det er en ret til at danne
elevråd – ikke en pligt!

5. Slutmål og Trinmål ændres
Som led i forenklingen af Fælles Mål ændres
betegnelserne i friskoleloven fra ”slutmål henholdsvis trinmål (Fælles Mål)” til ”kompetencemål
henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål)”.
Ændringen træder i kraft over to omgange:
Med virkning fra 1. maj i år gælder ændringen for de `nye fag´: engelsk på 1. og 2. klassetrin, tysk eller
fransk på 5. og 6. klassetrin, håndværk og design, madkundskab samt endvidere valgfagene: tysk og fransk
på 7. klassetrin, medier, håndværk og design, madkundskab.
For de øvrige fag gælder de hidtidige regler i 2014/15 – og de træder således først i kraft pr. 1. august 2015.
Læs mere om de nye Fælles Mål her.

6. Praktikanter på frie skoler?
Frie Skolers Lærerforening har gjort os opmærksom på, at praktikordningen blev ændret i forbindelse med
reformen af læreruddannelsen i 2013.
Fremover skal de enkelte professionshøjskoler og kommuner indgå partnerskabsaftaler, der formulerer
rammer og visioner for praktiksamarbejdet. Da de frie grundskoler ikke er nævnt i de nye bestemmelser,
kan man frygte at de frie skoler ikke nødvendigvis er medtænkt som praktik-skoler. Hermed er der lagt op
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til, at frie grundskoler, der ønsker at være praktikskole, selv tager hånd om sagen og kontakter den
relevante professions-skole/seminarium med henblik på at aftale et samarbejde om at modtage
praktikanter. Skoler, der er interesseret i yderligere information, kan henvende sig til sekretariatet.

7. Nyt åbent kursus
Kratholmskolen gentager sidste år tilbud om kursus, som er åbent for andre skoler. Det bliver en opfølgning
på en workshop på FKF-dagen om ”Børn og medier.”
Foredragsholder: Malene Skjærris.
Dato: torsdag den 21. august klokken 19.00-21.00.
Pris: 250 kr. pr person.
Program kommer senere. Tilmelding til Kratholmskolen.

8. Nyt fra kontoret
Lockoutens betydning for 2014
Vi har tidligere skrevet ud om lockoutens betydning for 2014 – der er i det tidligere skrevne tre mindre
decimal-fejl, som der er rettet op på nedenfor.
For de lærere, som var ramt af lockouten, gælder det, at de ikke har optjent fuld ret til ferie samt til antal
feriedage.
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 4,68 særlige feriedage i skoleåret 14/15.
Det samme gælder, hvis læreren stopper sit ansættelsesforhold. Da oplyses de 4,68 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 23,16 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 1,84 feriedag i august mdr. løn.
Feriefradraget beregnes på følgende måde: Mdr. løn x 1,84 x 4,62 % = Feriefradraget for august 2014. Husk
at der skal beregnes samme fradrag i lærernes pension.
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9. Kalender
2014
20. marts
1. april
9. april
22.-24. maj

Workshop Dig-IT, Esajasskolen
Workshop Dig-IT, Klippen
Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen
Certificeringskursus på Koldkærgård Konferencecenter, Århus
(Tilmeldingsfrist den 22.04.)

21. august
15. september
25.-26. september
30. sept-1. okt.
3. oktober
6. oktober
31. oktober
7. november

Åbent kursus på Kratholmskolen om Børn og Medier
Skoleledermøde på Peterskolen, Bornholm
Skolelederkursus på Vejlefjord
Sekretærkursus
Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
Biblioteksmøde Vest
Åben Skole på alle fri- og folkeskoler

2015
22.-23. januar
24. februar
5.-6. marts
14. marts
18. marts

SFO-lederkursus på Severin i Middelfart.
Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
Bibliotekarernes internatkursus
Generalforsamling i Nyborg
Skoleledermøde i Randers

”Lær mig godhed, forstandighed og kundskab, for jeg stoler på dine befalinger”.
Sl 119,66
Jette Vibe Johansen
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