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Bertel Haarder om de kristne skolers frihed til at undervise i Intelligent Design m.m.
Man kan sige meget om Bertel Haarder som undervisningsminister, men når det gælder forsvaret
for de frie skolers frihed, så er han klar i mælet: ” Jeg er bekendt med, at flere frie grundskoler har
valgt at udnytte deres frihed til at tilrettelægge en undervisning, som stemmer overens med
skolens overbevisning.” skriver han i et svar til Kim Mortensen (S), der har stillet spørgsmål til
ministeren om de kristne friskolers ret til at ”blande tro ind i et naturvidenskabeligt fag”.
Jeg har samlet de tre spørgsmål fra Kim Mortensen og ministerens svar i et notat, der er
vedhæftet dette nyhedsbrev.
Det er meget afklarende læsning og giver stor frimodighed til fortsat at drive kristne friskoler
indenfor de unikke rammer, som vi har i Danmark.
Kursus for nyuddannede/nyansatte
I samarbejde med KPI har vi lavet et kursus for nyuddannede/nyansatte lærere ved de kristne
friskoler. Både på generalforsamlingen og på skoleledermøderne var der stor opbakning til at et
sådant kursus blev søsat allerede i det kommende skoleår. Jeg har meget klart givet udtryk for, at
det er et kursus, som er en del af ansættelseskontrakten for en ny lærer.
Der er to målgrupper for kurset: 1. Nyuddannede, nyansatte lærere (deltager i hele kurset). 2.
Nyansatte lærere, der har erfaring fra andre skoleformer (Kan evt. nøjes med at deltage i 1. del af
kurset).
Kurset har to hovedtemaer:
1. At være lærer på en kristen friskole
2. At være ny lærer – hvordan overlever jeg?
Kursets 1. del foregår d. 12.-13. november efterfulgt af to regionale samlinger, hvor der arbejdes
med at danne netværk og håndtere de udfordringer som lærerjobbet byder på. I alt 20 timer. Det
færdige program udsendes senere, men det er meget vigtigt, at kurset afsættes både i
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aktivitetskalenderen og indregnes i tjenestetidsopgørelsen. Det er skolelederen der tilmelder
lærerne til kurset. Hvis I allerede nu ved, at I har deltagere, så vil vi gerne vide det, så vi hurtigst
muligt kan få et indtryk af, hvor mange der ca. bliver.
OK Håndbogen 08-11
Personalestyrelsen udsendte i sidste uge den sædvanlige håndbog med ansættelsesvilkår i de frie
grundskoler. Vi har erfaret, at det ikke er alle skoler, der har modtaget den. Hvis I hører til den
kategori, så giv os et praj. Så vil vi dels skaffe jer et eksemplar, dels forsøge at få opdateret
adressekartoteket i Personalestyrelsen.
Nyt fra skolepuljen
Næste møde i skolepuljeudvalget er d. 21. september 2009.
Næste ansøgningsfrist er d. 7. september
Bilag: Seneste nyhedsbrev fra SUELL Team.
Nyt fra administrationen
Med nedlæggelsen af Frie Grundskolers Fællesråd pr. 1. august 2009 kunne man frygte, at der ville
opstå et gab, hvor der ikke blev produceret de samme tabeller og hjælpemidler som hidtil til
skolerne. Det er der taget højde for, idet vi allerede har etableret et sekretariatssamarbejde med
de andre skoleforeninger, hvor vi deles om opgaverne og mødes jævnligt for at sikre, at der ikke er
noget, der bliver glemt.
Kalender
2009
16. sept.
21. sept.
30. sept.
5. okt.
29.-30. Okt.
3. nov.
12.-13. nov.

Skoleledermøde ØST på Filipskolen, Kbh
Skolepuljemøde
Skolelederkursus på Hotel Storebælt.
Skoleledermøde Vest på Lykkegårdskolen
Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
Pedelkursus i Nyborg
Kursus for nye lærere

2010
27.-28. Jan. Kursus i læringsstile m.m.
4. marts
Pedeltræf Esbjerg
6. marts
FKF Generalforsamling i Middelfart
17.-19. Marts Skolelederkursus på Vejle Fjord
23. marts
Skoleledermøde Øst på Esajasskolen Hvidovre
20. april
Skoleledermøde Vest på Parkskolen i Herning
Sl. 7: ”Herren er retfærdig, jeg er fyldt med taknemmelighed til ham. Jeg vil lovsynge Herrens navn
– navnet over alle navne.” (v.18)
Hans Jørgen Hansen/ Jette Vibe Johansen
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