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1. Nyt tiltag: Åben Skole d. 7. november
Som et led i styrkelsen af den frie skole i offentligheden er det nu besluttet, at der bliver ”Åben Skole” på
alle frie grundskoler d. 7. november 2013 fra kl. 15-21.(Lidt i stil med ”Efterskolernes Dag” ).
Forud for dette afholdes en række workshops, hvor skolerne bliver klædt på til at dagen med gode ideer,
materialer m.m. (Se vedhæftede omtale). Det er forventningen at alle skoler deltager i en workshop med
minimum en fra ledelsen og en fra bestyrelsen. Tilmelding sker ved at trykke på det skolenavn i
vedhæftede, som man gerne vil tilmelde sig. Tidsrammen for alle workshops er 16-19.30.

2. Folkeskoleforlig og ny arbejdstidsaftale
Vi præsenterede i sidste nyhedsbrev de vigtigste elementer i det nye folkeskoleforlig. Siden er der vedtaget
en økonomiaftale, der understøtter denne. Der står ikke noget i forliget om de frie skoler og der er fortsat
ikke taget stilling til, hvordan de frie skoler skal kompenseres for at kunne leve op til de samme krav som i
folkeskolen. Vi venter spændt! På de planlagte workshops for lederne i august og september vil vi
gennemgå elementerne i det nye forlig og arbejde med den nye arbejdstidsaftale i praksis. Se invitationen i
vedhæftede og husk tilmelding.

3. Inklusionstilskud og specialundervisning
Skoleforeningerne arbejder i fællesskab på, at finde en løsning på den uholdbare situation, der er skabt
med udmelding af timer til de mest ressourcekrævende børn. Aftalen er ikke på plads, men vi håber, at vi
inden I går på sommerferie kan give jer en melding som har virkning allerede i det kommende skoleår.
januar?).
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4. Momskompensation
BDO og andre har nu afholdt orienteringsmøder (jeg har selv deltaget i et af dem) – og vi må gentage, hvad
vi også skrev i sidste nyhedsbrev, at vi er betænkelige! Ordningen er ikke tiltænkt vores område og
konsekvenserne af, at det vil brede sig på frie skoler kan blive problematiske. Vi anbefaler fortsat, at man
tænker sig godt om inden man etablerer sig som almennyttig forening. Men det er selvfølgelig op til den
enkelte skole at tage beslutningen. Forinden er det dog klogt at undersøge, om der overhovedet er en
gevinst at hente.

5. Ny lønaftale
Moderniseringsstyrelsen afholdt møde i mandags, hvor hele processen omkring ny arbejdstidsaftale og ny
lønaftale blev gennemgået. Flere uklarheder blev præciseret og disse er enten sendt ud til jer eller lagt ud
på vores hjemmeside.

6. Kurser
Skolelederkursus i efteråret. Her er der nu sat dato på de to opfølgende kursusdage (se
kalenderen nedenfor).
Åbent kursus om Inklusion og klasserumsledelse på Kratholmskolen d. 24. oktober 2013.
Program på vores hjemmeside. Tilmelding til Kratholmskolen.
Sekretærkursus. Program er nu udsendt.
Pedelkursus. Program er nu udsendt.
FKF-dag. Husk at indsende forslag til workshops fra lærere og pædagoger!

7. Nyt fra kontoret
Sommerferie:
Jette er gået på ferie fra i lørdags.
Hans Jørgen har sidste dag på kontoret onsdag d. 3. juli.
Vi er klar igen begge to fra mandag d. 5. august.
Bent Andersens ansættelse ophører pr. 31.7., hvor han vender tilbage til en fuldtidsstilling
på Randers Kristne Friskole. Vi vil sige Bent en stor tak for et godt og inspirerende
samarbejde, hvor der blev sat fokus på foreningens kursusvirksomhed. Ud over det har Bent
og jeg sammen udviklet på tankerne omkring IT, didaktik og ledelse, mens vi fulgte et
kandidatforløb på Ålborg Universitet. Det blev afsluttet på bedste vis i sidste uge, så vi nu
begge kan kalde os cand. IT. (IT står for ”InformationsTeknologi”- eller ”IngenTing” alt efter
hvem man spørger ). Vores projekt, som vi kalder ”DigIT-FKF” vil blive nærmere
præsenteret i løbet af efteråret og på FKF-dagen i januar 2014.
Skolepulje: Der er ansøgningsfrist d. 6. september for nye projekter.
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8. Kalender
2013
26.-27. september
1. oktober
7. oktober
4. oktober
24. oktober
25. oktober
25. oktober
30.- 31. oktober
31. okt.-1. nov.
5.- 6. november
22. november
6. december

Skolelederkursus: ”Ledelse og filosofi” på Vejle Fjord
Skoleledermøde Øst på Alme Skole
Skoleledermøde Vest på Lemvig Kristne Friskole
Skolebiblioteksmøde Øst på Thomasskolen
”Inklusion og klasserumsledelse” på Kratholmskolen
Skolebiblioteksmøde Vest på Lykkegaardskolen
Ekstra kursusdag - Skolelederkursus
Pedelkursus på Fredericia Sømandshjem
Kursus for nye lærere og pædagoger på Severin Kursuscenter
Sekretærkursus på Fredericia Sømandshjem
Ekstra kursusdag – Skolelederkursus
Sidste frist for aflevering af opgave i Ledelse og filosofi

2014
11. januar
23.-24. januar
25. februar
6.-7. marts
8. marts
13. marts
9. april

FKF-dag i Odense Congres Center for alle medarbejdere
SFO- og Børnehavelederkursus på Severin Kursuscenter
Skolelederkursus på Nyborg Strand
Bibliotekarernes Internatkursus på Fredericia Sømandshjem
Generalforsamling i FKF på Nyborg Strand
Skoleledermøde Vest i Agerskov
Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen

Workshops forud for Åben Skole

Lederworkshops om arbejdstid
27. august på Bagsværd Friskole
29. august på Lykkegaardsskolen i Kolding
4. september på Videbæk Kristne Friskole

Vi vil ønske hinanden god sommerferie med nogle vise ord fra Mikas Bog:
”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig:
Du skal handle retfærdigt,
vise trofast kærlighed
og årvågent vandre med din Gud.” (Mika 6,8)
Jette Vibe Johansen
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