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OK 2010 for sekretærer og pedeller m.m.
Aftalerne er nu sendt ud til afstemning blandt medlemmerne. Hvis aftalerne bliver endelig vedtaget vil der
blive afholdt fællesmøder to steder i landet, hvor repræsentanter fra både Krifa og FKF vil gennemgå
aftalerne. Møderne bliver
 Tirsdag d. 8. juni kl. 10-13 på Hotel Hedegaarden, 7100 Vejle (Kaffe fra kl. 9.30)
 Torsdag d. 10. juni kl. 10-13 i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 Kbh.K (Kaffe fra kl. 9.30)
Formålet med møderne er at klæde skoleledere, pedeller og sekretærer på til de lokale forhandlinger
hjemme på skolen.
TILMELDING SENEST D. 25. MAJ på fkf@kristne-friskoler.dk

Skolelederkurser
Kursusudvalget har på sit møde d. 8. april dels evalueret forårets kursus, dels lagt en plan for de kommende
kurser. Det nye er at kadencen ændres, så de korte kurser ligger i foråret og de længere kurser ligger i
efteråret. Dvs. at næste års kursus på Vejle Fjord først ligger i september måned. Følgende er planlagt:
 29. september 2010 på Hotel Storebælt: Rene Kristensen om ”Anerkendende ledelse”.
 24. marts 2011 på Hotel Nyborg Strand: Kirstine Andersen om ”Kierkegaard og ledelse”
(Programmet er ikke helt på plads endnu)
 28.-30. september 2011 på Vejle Fjord: Tema: Ledelse, kvalitet og evaluering. Kurset vil blive
forsøgt arrangeret i samarbejde med ledelsesakademiet fra UC Lillebælt, så det kan udbygges til et
modul i ledelsesdiplomuddannelsen
Kirsten Haahr, som har været formand for udvalget de seneste år, har valgt at stoppe i udvalget. Det
samme har Lone Hjorth Pedersen. Vi siger tak for engageret og inspirerende arbejde til jer begge. Ny
formand for udvalget er Kenneth Holm fra Klippen. Udvalget er i gang med at finde nye
udvalgsmedlemmer.
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Konstituering
På bestyrelsesmødet d. 26. april konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Thorkild Bjerregaard
Næstformand: John Riis
Kasserer: Jette Vibe Johansen (valgt udenfor bestyrelsen)
Sekretær: Hans Jørgen Hansen (valgt udenfor bestyrelsen)
Øvrige medlemmer I bestyrelsen er: Henning Høgild, Lillian Nygaard Andersen og Christian Bruun

Nyt fra skolerne
Ingrid Wredstrøm overtager skolelederstillingen på Musketerskolen fra 1. august efter Rene A. Sørensen.
Rene har ønsket at prøve nye udfordringer og Ingrid (som i sin tid startede skolen hjemme i sit køkken)
bliver skoleleder.

Nyt fra kontoret
Specialundervisning
SU-Styrelsen har stadig travlt med at behandle de sidste ansøgninger, men forventer at melde tilskud ud i
uge 18 eller 19. Sine Eggert anmoder om at skolerne ikke kontakter dem, for at høre hvornår de kan
forvente svar, da det blot bruger unødigt af deres sparsomme tid.
Ferieregler 2010/11
Vejledningen om ferieregler er næsten uændret fra sidste skoleår – afsnittet om seniorbonus er taget ud og
årstallet er rettet. Vejledningen bliver tilgængelig på hjemmesiden og er vedhæftet.
Årsregnskab
Vi har allerede modtaget årsregnskab og revisionsprotokollat for 2009 fra flere skoler. Vi beder de
resterende skoler, om at sørge for indsendelse af materialet til FKF.
Fravær skal ikke indberettes
Vi gør opmærksom på, at skolerne ikke skal indberette sygefravær til Personalestyrelsen. I FSL’s TRnyhedsbrev 3 af 26. marts 2010 bliver der gjort opmærksom på pligten til at indberette sygefravær til
Personalestyrelsen. Der er tale om en misforståelse. Skolerne har ikke pligt til at indberette sygefravær til
personalestyrelsen. Denne udmelding kommer fra Personalestyrelsen og FSL har efterfølgende også gjort
opmærksom på rettelsen. Personalestyrelsen oplyser, at på trods af, at frie skoler er selvejende
institutioner, hvor staten dækker mindst halvdelen af driftsudgifterne, er skolerne ikke omfattet af
indberetningspligten for sygefravær.
Skolepuljen
Ansøgningen til Skolepuljen er opdateret og findes på hjemmesiden. Vær opmærksom på at ansøgningen
skal sendes til FKF og gerne må fremsendes via mail.
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Kalender
2010
8. juni
10. juni

Orienteringsmøde om OK 2010 i Vejle
Orienteringsmøde om OK 2010 i København

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

Skoleledermøde Øst på Andreasskolen
Skolelederkursus på Hotel Storebælt
Biblioteksmøde Øst på Johannesskolen
Biblioteksmøde Vest
Skoleledermøde Vest på Lukas-Skolen

2011
8. jan
21.-22. jan
3.+ 4. marts
5. marts
24. marts
12. april

FKF-DAG 2011 i Vejen Idrætscenter
SFO-lederkursus i Middelfart
Bibliotekarernes Internatkursus på Kratholmskolen
Generalforsamling i Middelfart
Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde Øst på Thomasskolen

28.-30. sept.

Skolelederkursus på Hotel Vejle Fjord

”Vi kan med forventning se fremtiden i møde, hvis vi stoler på Herren”

Sl 31,25

Det er gode ord til alle som står midt forårstravlhed med eksamen, planlægning af næste skoleår osv.
Ord som løfter både i det lille og det store perspektiv.
Godt forår til jer alle.
Jette Vibe Johansen/ Hans Jørgen Hansen
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