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6. september 2013

Til medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.
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1. Workshops om ny folkeskolereform og ny arbejdstidsaftale
Så er de tre workshops afviklet og tankerne er sat i gang frem mod planlægningen af et helt anderledes
skoleår fra august 2014. De nye arbejdstidsregler skal følges, men med frihed til at den enkelte skole finder
sin egen form.
2 erfaringer vil jeg fremhæve fra drøftelserne: 1. Forandringer ovenfra stiller store krav til ledelsen. Klæd
hinanden på i ledelsen og forsøg at se muligheder frem for begrænsninger. 2. Overvej hvordan I får en god
proces, så medarbejdere og bestyrelse føler sig set og involveret.
Der tænkes mange tanker rundt på skolerne og nogle skoler laver f.eks. forsøg her i efteråret med fuld
tilstedeværelse i 3 eller 4 uger, så alle ved, hvordan det virker på godt og ondt.
Vi vil forsøge at holde gang i debatten bl.a. på skoleledermøderne i oktober, men også ved at fremrykke
dialogmøderne til november, så bestyrelserne også ved, hvad der er op og ned i denne forandring. Vi
melder nogle datoer ud, når der har været bestyrelsesmøde d. 17. september.
Slides fra disse workshops og lovudkast til ny folkeskolelov er medsendt dette nyhedsbrev.

2. Åben Skole d. 7. november
Lige nu afvikles de workshops, der skal klæde os på til at skabe en positiv bevægelse i befolkningen og hos
politikerne overfor de frie grundskoler. Hvis du/I ikke allerede har været af sted, så er der endnu 3
workshops i den kommende uge. Det kan varmt anbefales.
Der er ”Åben Skole” på alle frie grundskoler d. 7. november 2013. Tidsrummet er blevet debatteret på disse
workshops og ender nok på kl. 15-19, men det kommer der en endelig melding på i næste uge.
Programmet er helt op til jer. Det handler om at invitere folk ind, så de kan se, hvad friskolerne har at byde
på. Nogle skoler flytter deres intro for kommende børnehaveklasser til den dag, mens andre laver åbne
værksteder, elevrundvisning m.m.
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3. ”Rigtigt & forkert”
- er titlen på det nye hæfte i serien af kristendomsmaterialer. Hæftets tema er etik og
det er tænkt til brug i overbygningen. Hæftet er skrevet af Inge Bøgel Lassen og i
samarbejde med KPI er resultatet blevet et meget flot og inspirerende hæfte. Hæftet
kan bestilles i webshoppen på hjemmesiden og koster kr. 150 (Kr. 125 ved bestilling af
min. 15 eks.)

4. Konferencer om udsatte børn
Christine Antorini inviterer skoleledere og bestyrelsesformænd til to konferencer om, hvordan vi som frie
grundskoler håndterer ”udsatte børn”. Se vedlagte invitation.

5. Nyt fra skolerne
Nogle af de kristne friskoler har efterhånden en del år på bagen. Det bliver tydeligt, når 4 skoler i denne tid
fejrer 40-års jubilæum (Filipskolen på Amager, Thomasskolen i Skovlunde, Kratholmskolen i Odense og
Midtjyllands Kristne Friskole i Herning) og 2 skoler fejrer 25-års jubilæum (Aulum Kristne Friskole og
Lykkegårdskolen i Kolding). Der er grund til at kippe med flaget og ønske stort tillykke med veludført
arbejde gennem de mange år. Det bliver der gjort lokalt og det vil vi også gøre herfra. STORT TILLYKKE!

6. Nyt fra kontoret
Copydan – som nævnt tidligere er der indgået en ny rammeaftale mellem Copydan og skoleforeningerne.
Copydan er i gang med at kontakte skolerne for at informere om den nye aftale og dens indhold. Den nye
aftale indeholder bl.a. nye muligheder for kopiering af digitalt materiale.
Aftalen, gældende regler og rettigheder på grundskoleområdet findes her:
www.kopitilundervisning.dk/grundskoler
Revisorerklæring om kompenserende undervisning
Ministeriet har før sommerferien sendt brev til alle frie grundskoler med informationer om, hvordan
skolerne skal forholde sig til afholdelse af erstatningsundervisning i forbindelse med lockout. Se
vedhæftede. Af ministeriets brev fremgår det, at det er skoleledelsens opgave at få overblik over, hvad der
er aflyst af undervisning under lockouten. Følgende krav gælder: Skolen skal yde erstatningsundervisning i
nødvendigt omfang, så skolen sikrer, at undervisningen »står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen«. På skolen skal der foreligge dokumentation for, hvordan den aflyste undervisning er blevet
erstattet. Skolens revisor skal attestere dette i revisorerklæringen ved kommende aktivitetsindberetninger.
Skolen skal sikre, at beslutninger om, hvordan erstatningsundervisningen for de enkelte klasser vil foregå,
er beskrevet i referater, planer m.v. Revisor kan bede om dokumentation for, at bestyrelsen har behandlet
og godkendt planen for skolens afholdelse af erstatningsundervisning. Derfor bør dette fremgå af
bestyrelsens protokol.
Der er indsat nye afkrydsningsfelter om erstatningsundervisning i den revisorerklæring, som revisor skal
underskrive i den årlige indberetning for skoleåret.
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Revisor skal underskrive en særlig erklæring, i fald der er blevet foranstaltet erstatningsundervisning som
følge af lockouten. Dette skal ske sammen med attestation af aktivitetsindberetningen.
Revisor skal ved stikprøvekontrol påse, at lockoutramte skoler har skabt mulighed for, at elever
efterfølgende har fået undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

7. Kalender
2013
26.-27. september
1. oktober
3. 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, etik og filosofi” på Vejle Fjord
Skoleledermøde Øst på Alme Skole
IT-vejledertræf Vest i Hedensted
Skoleledermøde Vest på Lemvig Kristne Friskole
Skolebiblioteksmøde Øst på Thomasskolen
”Inklusion og klasserumsledelse” på Kratholmskolen
Skolebiblioteksmøde Vest på Videbæk Kristne Friskole
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
9.9 Odense – Odense Friskole
11.9 Ringsted – Sct. Joseph Skole
12.9 København – Byens skole

”Lad os møde morgenrøden med sang! Herre, jeg vil synge om dig for hele jorden, jeg vil prise dig blandt
verdens folk!” Sl 108,3-4
Jette Vibe Johansen
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