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Konstituering
På generalforsamlingen d. 10. marts var der genvalg til Thorkild Bjerregaard og John Riis.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Thorkild Bjerregaard som formand og John Riis
som næstformand.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Henning Høgild, Christian Bruun og Lillian Nygård Andersen.

Bestyrelsen pr. 1.4 2012
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Åndsfrihedsprojektet
Bestyrelsen i FKF glædede sig over den debat, der var på generalforsamlingen om Åndsfrihedens
vilkår i Danmark i dag. Debatten skal holdes i live og derfor deltager FKF også i den konference, der
er på Christiansborg d. 7. maj, hvor forskellige folketingspolitikere giver deres bud på hvad
åndsfrihed er. Det er blevet besluttet at optage indlæggene og udgive dem som et mikrokursus, så
man ude på skolerne blandt medarbejdere, bestyrelse og forældre kan holde liv i debatten.
På hjemmesiden www.åndsfrihed.dk kan man endvidere downloade nogle samtalekort, som kan
bruges til en debataften i menigheder og på skoler.
Slides og referat fra generalforsamlingen kan ses og hentes på vores hjemmeside.

Specialundervisning
På selve generalforsamlingen var det den kommende lov om inklusion, der medførte den største
debat. Loven træder i kraft på folkeskoleområdet d. 1. maj med virkning allerede fra august i år.
For de frie skoler gælder den først fra 1. august 2013 og der foregår i øjeblikket heftige
forhandlinger mellem skoleforeningerne og ministeriet om, hvordan den kan udmøntes på
friskoleområdet.
Det står fast, at med den nye lov er der kun tale om specialundervisning, hvis et barn har mere end
12 lektioner om ugen. Alt herunder skal integreres i de almindelige klasser. For mange af de
kristne friskoler, kan det få alvorlige konsekvenser – både for de tilbud de har til børn med
specielle behov, men også for den almindelige lærers arbejdsforhold.
Emnet har også fyldt meget på skoleledermøderne her i foråret og Thorkild Bjerregaard og jeg har
fået mange væsentlige input til de forhandlinger, som vi sidder med til i ministeriet.

Folkemødet på Bornholm
Folkemødet i 2011 var en stor succes og derfor gentages det igen i 2012 fra d. 14.-17. juni. Målt på
antallet af anmeldte stande og deltagere bliver det endnu større i år. FKF deltager på en fælles
stand for de frie skoler (se mere på www.frieskoler.dk) med temaet ”§76” og desuden på en stand
om Åndsfrihed kaldet ”Oh Frihed!”. Følg med i medierne, på facebook eller tag en tur til Bornholm.
Det bliver festligt!

Nationalt Videncenter for Frie Skoler
Den nye leder, Christina Lüthi, har sat gang i en del projekter siden sin tiltræden d. 1. februar.
Nogle af projekterne involverer også de kristne friskoler. FKF sidder med i følgegruppen, der giver
input og sparring til centret og det er et væsentligt arbejde, der foregår der med at undersøge og
dokumentere de frie skolers rolle i det danske samfund. Der kan læses mere om centrets projekter
på www.videnomfrieskoler.dk.
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Ny bog om at være handicappet
Undtagelsesvis omtaler vi her i nyhedsbrevet en bog, der er udgivet af andre:
Catharina Maria Kirk har i mange år drømt om at fortælle andre,
hvordan det er at leve med et handicap – og hjælpe folk til at forstå
handicappede bedre. Hun har nu – i samarbejde med Kristelig
Handicapforening – skrevet bogen: Drømme går ikke lige efter bogen.
Med åbenhed og ærlighed deler Catharina Maria Kirk sin livserfaring
med andre og giver dermed et enestående indblik i, hvad det betyder at
leve med et handicap. Hun udfordrer os til at se mennesket først – og
ikke handicappet. Catharina Maria Kirk er 26 år og bor på Annekset i
Løsning, som er et bofællesskab i tilknytning til Kristelig
Handicapforening.
Bogen vil kunne bruges i fag som dansk, samfundsfag og kristendom når man vil arbejde med
temaer som: Handicappet, At være anderledes, Et godt liv, Venskab, Integration/Inkludering,
Fællesskab, Menneskesyn, Frasortering eller inkludering?
Bogen er udgivet af Kristelig Handicapforening og den koster 150 kr. Bog + CD med oplæsning 180 kr. Bogen kan bestilles på www.k-h.dk

Fagsyn på kristne skoler
Debatbogen om hvordan det Bibelske livs- og menneskesyn skal have gennemslag i de enkelte fag
er nu ude på mange skoler. Bestillingerne går fra et enkelt eksemplar til gennemsyn til at man
bestiller en bog til alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.
Bogen kan fortsat bestilles via mail, da den endnu ikke er kommet på hjemmesiden.
Prisen er kr. 100 pr. stk. (kr. 90 ved 5-9 stk. og kr. 80 ved 10 stk. eller derover)

Kort nyt
-

-

Ministeriet minder om at man ved afskedigelsessager for ledere, lærere og
børnehaveklasseledere samtidig skal give besked til den forhandlingsberettigede
organisation.
Vi minder også om at man ved stillingsopslag skal anføre at aflønning sker i henhold til
gældende aftale mellem LC og Finansministeriet.
Ny rygelov er på vej, der forbyder rygning på skoler både indendørs og udendørs for både
børn og voksne.
Ombudsmanden skal have et børnekontor, der skal sikre og overvåge børns rettigheder.
Hvad det kan betyde for kontrollen med de frie skoler må tiden vise!
Ny ferielov indebærer, at hvis man er syg i mere end 5 dage i sin ferie, så har man ret til
erstatningsferie. Loven træder i kraft d. 1. maj 2012. Ferieregler er i øvrigt uændrede.
Vejledningen på hjemmesiden opdateres hvis der kommer ændringer.
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Nyt fra kontoret
-

Ny tilrettet løntabel fra BUPL ligger nu på hjemmesiden.
Vi arbejder på at få ansættelseskontrakter lagt ud på hjemmesiden i et format, så de kan
udfyldes elektronisk.
Vi minder om at vi gerne vil have en kopi af regnskaber og revisionsprotokollater for 2011,
når de er godkendt.
Certificeringskursus d. 10.-12. maj i Fredericia er aflyst p.g.a. for få tilmeldte. Der henvises
til kursusoversigten på www.fordelingssekretariatet.dk.

Kalender
2012
2. maj
7. maj
14.-17. juni

Konference om friskolernes sociale ansvar på Vartov
Konference om Åndsfrihed på Christiansborg
Folkemødet på Bornholm

19.-21. september
27. september
4. oktober
4.-6. oktober
5. oktober
26. oktober
30.-31. oktober
7.-8. november

Skolelederkursus Vejle Fjord
Skoleledermøde ØST på Jakobskolen
Skoleledermøde VEST på Den kristne Friskole i Holstebro
Certificeringskursus i Silkeborg
Biblioteksmøde Øst på Kratholmskolen
Biblioteksmøde Vest på Midtjyllands Kristne Friskole
Pedelkursus på Fredericia Sømandshjem
Sekretærkursus på Fredericia Sømandshjem

2013
7.-8. marts
9. marts
10. april

Bibliotekarernes internatkursus i København
FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde VEST i Agerskov

2014
11. januar

FKF-dag i Odense Congress Center

”For Herren er vort Lys og vort Skjold, han giver nåde og herlighed; ingen velsignelse skal forholdes
den, der vandrer i hans fodspor.” Sl 84,12
Jette Vibe Johansen
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