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Finanslov 2012 blev et stort ØV for de frie grundskoler
Trods intenst benarbejde, som betød at koblingsprocenten var til debat lige til det sidste, så
lykkedes det ikke, at få flertallet bag den kommende finanslov til at rulle besparelserne fra den
tidligere regering tilbage – sådan som det ellers var lovet fra de forskellige partier op til og efter
valget. ØV! Efterskolerne fik fjernet besparelserne på deres område og vi må konstatere, at de
åbenbart har et bedre ”image” i de centrale kredse omkring finansministeren.
Nu er vi jo ikke de eneste, der ikke har fået indfriet et løfte fra den nye regering, så det må jo bare
få os ekstra op af stolene frem mod næste finanslov, hvor det så må være ”vores tur” til at blive
tilgodeset rent økonomisk.
Bestyrelsen fra FKF arbejder intenst med dette og har planlagt besøg på Christiansborg i januar
måned ligesom flere af uddannelsesordførerne er inviteret til vores generalforsamling d. 10. marts
på Nyborg Strand.
Vi vil informere mere om processen på dialogmøderne i januar.
Ministeriet for børn og undervisning har 1. december offentliggjort foreløbigt takstkatalog for
Finanslov 2012. Taksterne er uændret i forhold til det udmeldte Finanslovsforslag 2012. Den
endelig Finanslov for 2012 forventes først vedtaget i januar 2012. Taksterne kan ses på
hjemmesiden her.
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Lovpakke 2012
Regeringen udgav i denne uge en oversigt over den planlagte lovgivning i folketingsåret 2011-12.
Der er ikke forslag, der retter sig specifikt mod de frie grundskoler, men alligevel er der forslag, der
er værd at bemærke.
Regeringen vil i lov om folkeskolen indføre ændringer, der omhandler inklusion af elever med
særlige behov i den almindelige undervisning. Forslaget indfører en ny afgræsning af specialundervisning m.v., således at specialundervisning kun omfatter støtte til børn i special-klasser og
specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9
undervisningstimer ugentlig. Forslaget følger op på gennemførte analyser og aftalen om
kommunernes økonomi for 2011. Det er oplagt, at dette forslag kan have særdeles stor indflydelse
på nye aftaler vedr. specialundervisningen på vores område.
Og så et lille positivt tiltag: Der planlægges en lempelse af kravet om godkendelse af vedtægtsændringer m.v. Forslaget indebærer, at ministeren alene skal godkende vedtægtsændringer for
selvejende institutioner, når der er tale om oprettelse m.v. af en ny institution.

Ny kommunikationsstrategi
Som opfølgning dels på FKF-dagen, dels på generalforsamlingens workshop om synlighed, har
bestyrelsen arbejdet med at udforme en kommunikationsstrategi. Det betyder bl.a. at der er lavet
aftale med en journalist, der skal hjælpe os med at blive mere synlige i de landsdækkende medier.
Desuden satser vi lidt mere på de sociale medier. F.eks. har vi fået vores egen side på facebook,
hvor vi kan vise, hvem vi er og samtidig inspirere hinanden til at præsentere skolerne for omverdenen. Der er allerede et par eksempler, så gå ind og se dem på
http://www.facebook.com/pages/Foreningen-af-Kristne-Friskoler/278945178810843
Og det vigtigste: Send mig et link eller en præsentation, hvis I har noget liggende, som kan være til
inspiration for andre.

Dialogmøder i januar
Program for dialogmøderne i januar er nu udsendt og tilmeldingerne strømmer ind.
Denne gang fokuserer vi på den gode medarbejder-udviklingssamtale mellem bestyrelsen og
ledelsen og på de lønforhandlinger som også ligger i dette felt.
Møderne foregår d. 9. januar på Thomasskolen i Skovlunde, d. 11. januar på Lykkegårdsskolen i
Kolding og d. 12. januar på Filipskolen i Ålborg. Alle dage er tidsrammen kl. 17-21. Husk at sætte
det i kalenderen og at få bestyrelsen med til disse møder.
Programmet kan hentes på vores hjemmeside her.
Husk tilmeldingsfristen den 12. december.
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Nyt Certificeringskursus for tilsynsførende i maj 2012
Program for det næste certificeringskursus i FKF-regi er snart klar. Denne gang er det i samarbejde
med Lilleskolerne og bliver 3 sammenhængende dage d. 10.-12. maj 2012 på Fredericia Sømandshjem. Programmet vil både kunne ses på vores hjemmeside og på Fordelingssekretariatets
hjemmeside (hvor alle ansøgningsskemaer, bekendtgørelser m.m. også ligger)

Nye afdelingsledere i Herning
Midtjyllands kristne Friskole har ansat to nye afdelingsledere pr. 1. januar 2012. Ny afdelingsleder i
pædagogafdelingen (som består af børnehave, SFO og førskolegruppe) er 37-årige Daniel
Damgaard Laugesen fra Herning som i øjeblikket er leder af Hedens Børnecenter i Haunstrup.
Daniel er pædagoguddannet og har en fuld diplomuddannelse i ledelse.
Ny afdelingsleder i skoledelen med særligt ansvar for indskolingen og mellemgruppen bliver 53årige Maria Bentin Vindum fra Åbyhøj i Århus, som i øjeblikket er lærer på Lystruphave Efterskole
ved Bryrup og midt i en diplomuddannelse i specialpædagogik. Maria har tidligere bl.a. været
viceskoleleder og konstitueret leder på Jakobskolen i Århus.

Nyt fra kontoret
Skolepuljen
Næste møde i skolepuljen er mandag den 19. januar. Frist for indsendelse af ansøgninger er den 5.
januar. Find ansøgningsskema på hjemmesiden.
Vi vil også gøre opmærksom på, at fra 1.1.2012 bortfalder bundgrænsen og gavegrænsen for § 8 A.
Det betyder, at der gives fradrag fra 1. kr. op til kr. 14.500 for gaver givet i henhold til § 8 A
Se: Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2010-2013 på
dette link: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/8231.html
Fleksjob
Nogle kommuner har sendt brev ud til skoler om at kommunen ikke længere kan yde tilskud til
skolens udgifter til AER og AES i forbindelse med ansættelse af personer i fleksjob. Kommunerne
henviser til Ankestyrelsens principafgørelse nr. 147-11, der er udsendt den 31. august 2011.
Ankestyrelsen har tilkendegivet, at der ikke er ”tilstrækkelig hjemmel i loven til at medtage bidrag,
der ikke relaterer sig direkte til den enkeltes løn ved beregning af løntilskud”. Det har således
ingen betydning om der er tale om en privat arbejdsgiver eller en fri grundskole.
Lilleskolerne har undersøgt sagen nærmere og fået oplyst, at Moderniseringsstyrelsen, som
Fleksbarsel.dk nu hører under, har oplyst at Fleksbarsel fortsat yder tilskud til AER og AES
udgifterne. Der skal altså to forskellige opgørelser til, når der skal søges tilskud.
Arbejdstid
Nettoårsnormen i skoleåret 2012/13 er 1672,40 timer. Normen gælder både for lærere og
børnehave-klasseledere og for ansatte i SFO’en under BUPL-overenskomsten.
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Kurser
Der er de seneste uger udsendt program til Bibliotekarernes internatkursus i marts og Kursus for
SFO- og Børnehaveledere i januar. Programmerne er tilgængelige på hjemmesiden.

Kalender
2012
9. januar
11. januar
12. januar
26.-27. jan.
1.-2. marts
10. marts
20. marts
11. april
16. april
10.-12. maj

Dialogmøde Øst, på Thomasskolen i Skovlunde
Dialogmøde Jylland Syd, Lykkegårdsskolen i Kolding
Dialogmøde Jylland Nord, Filipskolen, Ålborg
SFO-lederkursus på Severin Kursuscenter, Middelfart
Bibliotekskursus, Horsens Vandrerhjem
Generalforsamling på Nyborg Strand
Skolelederkursus Nyborg Strand
Skoleledermøde Øst på Johannesskolen
Skoleledermøde Vest på Bøgballe Friskole
Certificeringskursus på Fredericia Vandrerhjem

Et ord at gå ind i december og juleforberedelserne på:
”Jeg vil prise dig med musik og forkynde, at du er trofast mod dine løfter,…” Sl. 71,22

Jette Vibe Johansen
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