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Indhold i dette nyhedsbrev:
1. Finanslov 2011
2. FKF-dag

Finanslov 2011
De overordnede linjer for Finanslov 2011 er nu på plads.
Trods mange politiske tiltag fra foreningernes side og enkeltpolitikeres indsats er det nu en kendsgerning,
at koblingsprocenten nedsættes til 74 % i 2011. Dispositionsbegrænsningen, der vedrører 2010, fastholdes
med de tidligere udmeldte 1,2 %. Dermed fastholdes de overordnede linjer for tilskudstaksterne. Vi sender
de detaljerede takster ud i et nyhedsbrev, så snart de foreligger.
Befordringstilskuddet, som i henhold til oplægget skulle fjernes fuldstændigt, halveres i forhold til tidligere,
således at puljen i 2011 nu er på 8,75 mio. kr.
Desuden fremgår det af aftalen, at regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om i
2011 at evaluere friskoleområdet med henblik på at vurdere behovet for eventuelle justeringer. Dermed er
der åbnet for, at en yderligere nedsættelse af koblingsprocenten er til forhandling. Vi kan kun håbe, at det
er det, der ligger i formuleringen.

FKF-dag
Nu er programmet for FKF-dagen ude på skolerne. Vi håber, at det er blevet godt modtaget og at alle
ansatte på skolen har lyst til at komme til Vejen d. 8. januar for at opleve fællesskabet med ca. 900 ansatte
fra de kristne friskoler.
Vi minder om at tilmeldingsblanketten skal være indsendt senest d. 19. november med angivelse af hvor
mange, der (cirka) deltager på de forskellige workshops og hvor mange I kommer i alt.
Vi udsender i disse dage ekstra programmer specielt beregnet for skolernes bestyrelser. Bestyrelserne er jo
ikke inviteret til FKF-dagen, men vi finder det vigtigt, at de ved, hvad vi gør for at skabe sammenhængskraft
og bevidsthed om at være kristen friskole.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til dagen, er I meget velkommen til at kontakte os.
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