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Til medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.
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Specialundervisning
Sidste møde i dialoggruppen mellem skoleforeningerne og ministeriet blev afholdt d. 18. juni. Nu
venter vi spændt på ministeriets endelige udmelding. I hører fra os, så snart vi ved noget.

Folkemødet på Bornholm
Skoleforeningernes fælles udgangspunkt for deltagelsen var at gøre opmærksom på grundlovens §
76, som sikrer den skole- og undervisningsfrihed, som muliggør mangfoldigheden af frie
grundskoler i Danmark. Det tror vi faktisk på lykkedes i rimeligt omfang. Om vi deltager igen næste
år – og i givet fald på hvilket niveau sætter vi os sammen med de andre foreninger og evaluerer
efter sommerferien.
Samtidig var vi også en del af åndsfrihedsprojektet, som havde sit eget telt. Her var der gode
debatter om åndsfrihed og skolefrihed med både Bertel Haarder, Birgitte Stocklund Larsen og
Karen Klint som oplægsholdere.
Med 27.000 deltagere var der langt mere folkemøde i det end sidste år – og det er helt sikkert, at
det vil blive gentaget næste år. Se billeder fra folkemødet på FKFs facebook-side
(http://www.facebook.com/pages/Foreningen-af-Kristne-Friskoler/278945178810843?bookmark_t=page)

Ny rygelov
Folketinget har vedtaget ændringen af rygeloven, som indfører forbud mod rygning på skoler med
virkning fra 15. august 2012. Rygeforbuddet gælder alle personer og hele skolens matrikel 24
timer i døgnet 365 dage om året! Hvordan I vil håndtere det og kommunikere om det er op til den
enkelte skole/bestyrelse, men det kan være vi skal drøfte det på skoleledermøderne i efteråret?
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Nyt fra kontoret
Indhentelse af børneattest
Ministeriet for Børn og Undervisning har den 9. maj udsendt en ny bekendtgørelse om indhentelse
af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, dag-, fritids- og klubtilbud
samt private pasningsordninger. Kravene til indhentelse af børneattest er i denne omgang skærpet
ved, at der for alle typer beskæftigede (også sekretær, pedel m.v.) skal indhentes børneattest.
Dette gælder for alle ansættelser, der ikke er enkeltstående eller af kortvarig karakter. Børneattest
skal indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en ansat har været tilknyttet friskolen eller
børnehaven i mere end 3 måneder, når der i dette tidsrum har været beskæftigelse i 3 tilfælde
eller sammenlagt i mere end 1 uge. Blanketter til indhentelse af oplysninger i Det Centrale
Kriminalregister kan findes på http://www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter/
Skolepuljen
Næste skolepuljemøde er den 12. september. Frist for indsendelse af ansøgninger er den 3.
september. Find ansøgningsskema på hjemmesiden.
Nye regler: Ret til erstatningsferie
Pr. 1. maj træder nye regler om ret til erstatningsferie i kraft. Af de nye regler fremgår det, at en
medarbejder ved sygdom opstået under ferie er berettiget til erstatningsferie efter den 5.
sygedag, såfremt medarbejderen har opnået ret til 25 betalte feriedage. Hvis medarbejderen ikke
på sygdomstidspunktet har opnået ret til 25 betalte feriedage, beregnes erstatningsferien
forholdsmæssigt. Sygdommen skal dokumenteres via en lægeerklæring betalt af medarbejderen.
Vi opfordrer til at I på skolerne præciserer et beredskab til modtagelse af syge- og raskmeldinger i
ferieperioder. Det vil være oplagt, at sygemelding og lægeerklæring fremsendes pr. mail, som
ledelsen har mulighed for at læse også under ferieafvikling. Raskmelding kan foregå på samme
måde med angivelse af om man ønsker at afholde den resterende ferie eller at møde på arbejde.
Vejledningen om ferieregler er i den forbi.
Krifa OK 2012
Vi er blevet opmærksom på en mindre fejl i overenskomsten for 2012. Det er satsen for tillæg for
ungarbejdere som rettelig skal være 18,00 kr. (side 5).
Husk tilmelding til lederkurset, pedel- og sekretærkurserne. Se programmerne på hjemmesiden
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Kalender
2012
7. juli – 5. august

SOMMERFERIE. Kontoret er lukket p.g.a.

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

Skolelederkursus Vejle Fjord
Skoleledermøde ØST på Jakobskolen
Ekstra kursusdag for skolelederne
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
Ekstra kursusdag for skolelederne

2013
14.-15. og 16. jan
30. jan-1.febr.
7.-8. marts
9. marts
10. april

Dialogmøder om specialundervisning og ansættelse af personale
og ledere.
SFO-lederkursus på Severin Kursuscenter
Bibliotekarernes internatkursus i København
FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde VEST i Agerskov

2014
11. januar

FKF-dag i Odense Congress Center

”Lær os at tælle vore dag, så vi bruger den kostbare tid.”

Sl. 90,12

Her fra kontoret vil vi lade ovenstående citat være vores sommerhilsen til alle jer, der lige nu er ved
at afslutte endnu et skoleår. Snart skal der synges: ”Ferie, ferie, ferie….” Og det er velfortjent! Lad
os bruge sommerens fridage til at besinde os på det liv, vi har fået og den tid vi lever i. Lad os fylde
dagene med mening og prioritere livet med stort L.
God sommerferie til jer alle!
Jette Vibe Johansen
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