NYHEDSBREV NR. 4/2009

1. april 2009

Indhold i dette nyhedsbrev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FGF nedlagt
Referat fra generalforsamlingen og Reception
Status på kursustilmelding
CopyDan Billedkunst
Nyt fra Skolepuljen
Nyt til/fra administrationen

FGF nedlagt
Så skete det, som har været på vej i et stykke tid: Onsdag d. 18. marts 2009 besluttede FGFs bestyrelse at
FGFs virksomhed ophører fra 1. august 2009. Der blev nedsat et udvalg, der skal tage stilling til dels de
ansattes vilkår og dels de aktiviteter, der skal videreføres i et andet regi. Onsdag d. 1. april er der nyt FGFmøde, hvor der skal udpeges folk til fordelingssekretariatet og et møde i Institut for videreuddannelse (IFV),
der også skal have nye vedtægter.
Det er både vemodigt og besværligt at skulle nedlægge en konstruktion, der har fungeret godt i mange år.
Håbet er, at der af asken opstår en konstruktion, der omfatter alle 7 skoleforeninger (De 6 fra FGFsamarbejdet + Dansk Friskoleforening), så hele friskolesagen kommer til at stå samlet og stærkere i forhold
til samarbejdsparterne i ministerium, faglige organisationer m.m. Fortsættelse følger….
Referat fra generalforsamlingen
Det godkendte referat fra generalforsamlingen, bestyrelsens mundtlige beretning og beretningen fra
administrationen udsendes hermed.
Bilag: Referat fra Generalforsamlingen
Kurser
Der er god tilslutning til de fleste kurser. Dog er der 2 kurser,
som mangler tilslutning for at de kan gennemføres. Selvom
tilmeldingsfristen er overskredet, vil vi opfordre jer til at
overveje deltagelse i kurserne:
 Kristendomskundskab i indskolingen
 Kristendomskundskab i overbygningen
Ny tilmeldingsfrist er den 21-04-2009.
CopyDan Billedkunst
Der har været en del frustration ude på skolerne over en
opkrævning, som er udsendt fra Centrum Revision vedr.
Billedkunst. Historien er Følgende:
I foråret 2008 blev der indgået en rammeaftale med CopyDan
Tekst & Node. Den indebærer, at der i 2009 skal betales kr.
154,99 pr. elev for overbygningsskoler og kr. 84,86 for skoler,

Reception
Torsdag d. 16. april kl. 13-16
Bestyrelsen for FKF inviterer alle
skoler og samarbejdspartnere til en
uformel reception på Hedensted
Sognegård, hvor der vil være
mulighed for at besøge foreningens
nye kontor, hilse på Jette Vibe
Johansen, og markere Hans Jørgen
Hansens 50-års fødselsdag.
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der kun har elever op til og med 7. Klassetrin. Som et nyt element i aftalerne, er der indgået aftale om ret til
at benytte billedmateriale i undervisningen. Det koster yderligere kr. 13,85 pr. elev i 2009. Skolerne havde
mulighed for at vælge denne ordning fra i juni måned sidste år, men da ingen meldte fra, er alle skoler med
i ordningen som gælder frem til 2013.
Det er altså dette tillæg, der nu er udsendt opkrævning for.
Bilag:
Brev udsendt af AMP d. 28.05.08
Rammeaftale Copydan Tekst & Node
Rammeaftale Copydan Billedkunst

Nyt fra skolepuljen
Næste møde i skolepuljeudvalget er d. 21. september 2009.
Næste ansøgningsfrist er d. 7. september
Bilag: Seneste 3 nyhedsbreve fra SUELL Team.

Nyt til/fra administrationen
a. LC og det økonomiske råderum
LC og finansministeriet har vurderet hvad der er råd til i overenskomstperioden 2008-2011.
I november 2008 blev alle pålagt et tillæg på op til 2,7 %.
Lønudviklingen for de kommende år ser således ud med en gennemsnitlig start på 4,1% i 2009.
Herefter en stigning på 0,5 % pr. år.
Det vil sige gns.:
2009: 4,1 %
2010: 4,6 %
2011: 5,1 %
Finansministeriet og FC oplyser:" Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af skolens
økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal
løndannelse.
Det angivne økonomiske råderum er ikke et udtryk for en normering af, hvad der skal udmøntes på
den enkelte skole. Afhængig af skolens prioriteringer og behov kan udmøntningen således være
både større og mindre end det angivne råderum."
Bilag: Fællespapir om det økonomiske råderum
b. Garantiløn og pension
Vejledning af 27.3.09 er udsendt til skolerne. Teksten er afstemt med FSL og lagt ud på vores
hjemmeside.
c. Nyt fra Fordelingssekretariatet vedr. vikardækning
Bilag: Referat fra bestyrelsesmøde i Fordelingssekretariatet. Se pkt. 6 og 7.

Påskeferie
Kontoret er lukket fra lørdag d. 4. april til og med mandag d. 13. april.
Kalender
20. april
21. april
23. april

Skoleledermøde Vest på Aulum Kristne Friskole
Skoleledermøde Øst på Gideonskolen
Bestyrelsesmøde i Hedensted

”Vor frelse kommer fra Gud. Han velsigner sit folk med fryd” Sl. 3
Hans Jørgen Hansen/ Jette Vibe Johansen
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