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Sekretariatet i sommerferien
Vi kan høre, at man rundt på skolerne er ved at lukke ned til ferien. Nogle har allerede lukket ned, mens
andre har et og andet, der lige skal klares.
Her er vi også ved gøre klar til ferie efter et hektisk, men spændende forår.
Jeg er så privilegeret, at jeg har fået lov at holde fri i 6 uger. I morgen (d. 1. juli) drager jeg sammen med
min hustru Anna-Marie til Nordspanien, hvor vi vil forsøge at vandre på den gamle pilgrimsrute fra St. Jean
Pied De Port i Frankrig til Santiago De Compostela i Nordspanien - i alt næsten 800 km. Vi glæder os meget
og er godt forberedte, men også spændt på, om vi kan klare varmen og solen. Vi glæder os allermest til at
”rive stikket ud” og bare lade benene føre os mod målet.
Jette holder ferie i uge 28, 29 og 30.
Dvs.
Kontoret er lukket fra lørdag d. 4. juli – søndag d. 26. juli.
Hans Jørgen træffes først igen torsdag d. 13. august.
Lemvig Friskole er i vækst
Der var fest på Lemvig friskole i sidste uge, hvor elev nr. 30 blev indmeldt. 30 elever er det tal skolen skal
være på d. 5. september for at opretholde sit statstilskud. Det går støt og roligt fremad og vi fornemmer en
dejlig optimisme og pionerånd på skolen.
Netværksmøder for kristendomslærere
Sammen med Birgitte Kjær arrangerer FKF tre netværksmøder for kristendomslærere i efteråret. Møderne
er tænkt som et mødested, hvor der både er teoretisk input, aktuel orientering (f.eks. om nye Fælles Mål)
og ideudveksling. Programmet og stederne er ikke helt fastlagt, men vi vælger allerede nu at melde ud, at
der bliver et møde
d. 1. december i København
d. 3. december i Sønderjylland
d. 8. december i Midt/Vestjylland
Der bliver fri tilmelding, men vi håber, at der mindst kommer en fra hver skole. Det optimale ville være, at
der var en fra hver ”afdeling”, da vi tænker at ideudvekslingen skal foregå afdelingsopdelt.
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Vi vil med disse netværksmøder sætte fokus på kristendomsundervisningen, men også forsøge at skabe et
netværk, der kan leve videre imellem møderne.
Flere oplysninger om tid, sted, tilmelding m.m. sidst i august.
Kursus for nyuddannede
Der er allerede kommet en del tilmeldinger. En skole har meldt 4 til, så vi ser frem til et spændende
”overlevelseskursus” for alle de nye i vores regi. Endelig tilmeldingsfrist er 1. september.
Nyt fra administrationen
Ændring af lov om sygedagpenge. Ny lov om obligatoriske sygesamtaler – fokus på fraværspolitikken fra
01-01-2010. Se vedhæftet dok.
Kalender

2009
16. sept.
21. sept.
30. sept.
30.9.-1.10.
2. okt
5. okt.
23. okt
29.-30. okt.
3.-4. nov.
12.-13. nov.

Skoleledermøde Øst på Filipskolen, Kbh.
Skolepuljemøde
Skolelederkursus på Hotel Storebælt
Kursus: Hold fast i bogen
Biblioteksmøde Øst på Johannesskolen
Skoleledermøde Vest på Lykkegårdskolen
Biblioteksmøde Vest på Agerskov KF
Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
Pedelkursus på Diakonhøjskolen i Århus
Kursus for nye lærere

2010
27.-28. jan. Kursus i læringsstile m.m.
4. marts
Pedeltræf på Markusskolen i Esbjerg
4.-5. marts Bibliotekarernes internatkursus, Odense
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

Ud af tågen
kommer han dig i møde,
stiller sig ved din side
med vandreskoene snørret.
Anders Chr. Enevoldsen

God og velsignet sommer til jer alle.
Hans Jørgen Hansen/ Jette Vibe Johansen
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