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Tak
Her fra kontoret vil vi gerne sige tak for alle hilsner og gode tanker ved indvielse/reception d. 16.
april. Ca. 65 gæster fra egne rækker, de andre friskoler, politikere, naboer, forretningsforbindelser
m.m. lagde vejen forbi Bytorvet 7 i Hedensted. Vi glæder os over billeder og blomster og bliver
tykke og runde af at spise for meget chokolade.
Personligt vil jeg også gerne takke for de dejlige hilsner til min runde fødselsdag. Igen fik jeg lov at
opleve en fantastisk opbakning til den nye forening og til os som ansatte. Nu er det (heldigvis)
blevet hverdag igen og vi arbejder videre med store og små projekter og problemstillinger.
Konstituering
Mødelokalet i det nye kontor blev indviet med et bestyrelsesmøde d. 23. april. Den nye bestyrelse
med to nyvalgte medlemmer konstituerede sig således:
Formand: Thorkild Bjerregaard
Næstformand: John Riis
Kasserer: Edvard Holm Nielsen (ekstern)
Derudover var der valg til skolepuljeudvalg, kursusudvalg, forligsnævn og voldgift. Valgene fremgår
af referatet, der er lagt ud på hjemmesiden.
Bestyrelsen drøftede den aktuelle situation i FGF og besluttede at følge udviklingen tæt, så vi
sikrer maksimal indflydelse og information.
Thorkild Bjerregaard understregede at vi nu er gået fra en opbygningsfase over i en driftsfase for
foreningen. Alle formaliteter er nu på plads for den nye fælles forening. Sekretariatet er etableret
og der kan nu tages fat på at løse de opgaver, som bestyrelsen beslutter at prioritere. Bestyrelsen
besluttede at mødes d. 8. juni til et ekstra bestyrelsesmøde, hvor der er fokus på visioner og
opgaver i det kommende år.
Nye Fælles Mål
Der er udarbejdet nye Fælles Mål i alle fag, som er gældende fra 1. august i år.
Undervisningsministeriet har afholdt orienteringsmøder i hele landet, hvor der i brede vendinger
er blevet orienteret om de ændringer, det vil medføre. Umiddelbart ser det ikke ud til at det er de
store revolutioner, der er sket. På naturfagsområdet har man forsøgt at skabe en større
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sammenhæng mellem de forskellige trin og de forskellige naturfag. Det mest interessante for vore
skoler er kristendomsfaget, der har fået en drejning i retning af et mere kundskabsorienteret fag.
Man kunne frygte at der skal lægges større vægt på kendskabet til den historisk-kritiske metode,
men omvendt kan det også give større frihed til at sige hvad det er, der skal undervises i – og det
kan så inddrages i en læseplan, hvor man ikke underviser om kristendom (set udefra), men I
kristendom (set indefra).
Vi har forsøgt at arrangere en temadag om kristendomsfaget og de nye Fælles Mål, men da kun
formål/slutmål og trinmål er offentliggjort, mens læseplan og vejledning mangler, er det meget
svært at få nogen til at komme og fortælle om det. Måske bliver det først efter sommerferien, at vi
kan lave en sådan dag.
Kurser
Desværre må vi aflyse tre af det kommende års kurser p.g.a. for få tilmeldinger. Vi havde ellers
meldt en ny frist ud, så vi var sikre på, at I havde haft mulighed for at eftertilmelde.
De aflyste kurser er:
 Kristendomskundskab i indskolingen
 Kristendomskundskab i overbygningen
 Seksualundervisning
De tilmeldte lærere vil få direkte besked om at kurset ikke bliver oprettet.
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 fra administrationen
Løntabel fra 1.4.2009 er blevet revideret. Ny version ligger på hjemmesiden. Ændringen vedrører
kun jubilæumsgratiale.
Reguleringsprocenten pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 er lagt på hjemmesiden.
Kalender
Næste skolelederkursus er 30. september 2009 på Hotel Storebælt. Johannes Andersen fra Ålborg
Universitet medvirker. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det bliver ikke kedeligt! Program
udsendes inden sommerferien.
På et af mine besøg på skolerne var jeg med til det månedlige bedemøde, der nu har været en fast
aktivitet på den skole i 30 år! Det var en oplevelse som satte sig spor. Og i mandags læste vi her på
kontoret i Sl. 5: ”Hver morgen lægger jeg min bøn frem for dig og venter tålmodigt på svar.”
Styrken ved kristen friskole er at vi har den dimension med i vores daglige arbejde.
Hans Jørgen Hansen/ Jette Vibe Johansen
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