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Nyt skoleår - og politisk fokus
Det nye skoleår er i gang og vi er også klar igen her på kontoret.
Nyt skoleår betyder nye ansigter både i elevflokken og i medarbejderstaben. Tag godt imod dem og lad os
vise, hvad en kristen skole er og kan. Vi kan have mange fine ord i en præsentationsfolder, men det er i
praksis, at livet skal leves og det kristne menneskesyn udfoldes.
Der er meget fokus på de kristne friskoler i øjeblikket. Den politiske dagsorden har spot på ekstremistiske
holdninger og religiøse symboler (og klædedragter). Det mærker vi også på de kristne skoler. Skolestyrelsen
er p.t. i gang med det, der i fagsprog hedder ”yderligere tilsyn” på to skoler, Brændstrup Kristne Friskole og
Musketer-skolen. Indtil videre er der ikke bemærket noget ulovligt, men ikke desto mindre udtaler
uddannelsesordfører Christine Antorini for Socialdemokraterne, at ”vi skal også huske de kristne friskoler,
der ikke har orden i naturfagsundervisningen”.
Vi håber, at vi med en rapport fra skolestyrelsen i hånden, snart kan tilbagevise den slags påstande.
På bestyrelsesmøde i FKF d. 20. august, drøftede vi de seneste tilsynssager og den aktuelle politiske
situation. Bestyrelsen besluttede:
 At indbyde Christine Antorini til et møde med bestyrelsen
 At TB og HJH holder et møde med skolestyrelsen for at diskutere deres praksis i forhold til tilsyn på
baggrund af pressens og politikernes skriverier.
 At en repræsentant for skolestyrelsen inviteres til at komme på dialogmøde i november og
forklare, hvordan de praktiserer deres tilsynsforpligtelse.
 Desuden arbejder vi på at få en fremtrædende politiker til at komme til vores generalforsamling i
marts.
Nyt fra skolerne
Parkskolen i Herning har besluttet at melde sig ud af foreningen pr. 31. december 2009 og melde sig ind i
Dansk Friskoleforening. Beslutningen blev truffet på et bestyrelsesmøde d. 18. marts 2009 og begrundes
ikke yderligere. Vi er selvfølgelig kede af, at en skole midt i denne omstillingsproces for FKF beslutter at
forlade os. Men vi respekterer samtidig det valg, der dermed er truffet og håber, at de må blive glade for at
være med i DF.
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Agerskov Kristne Friskole har, som tidligere omtalt, sagt farvel til skoleleder Niels Andersen og goddag til
Hans Ulrik Munk, der indtil nu har været lærer på skolen.
Dronninglund Friskole sagde ved sommerferien farvel til Henning Thomsen, der efter 8 år som leder på
skolen flyttede med sin kone sydpå og efter ferien er begyndt som lærer på Brændstrup Kristne Friskole. I
skolelederstillingen er konstitueret lærer Helle Gjerløv Møller. Helle har været ansat som lærer på skolen
siden 2005. Skolen har netop erhvervet de bygninger, de har boet til leje i, så de nu er ”herre i eget hus”.
Alme Friskole indviede d. 19. juni deres nye sportshal + klasselokaler.
Videbæk Kristne Friskole indviede d. 14. august en tilbygning på 1650 m2 med naturfagslokaler, kreativ
værksted, samlingssal og klasselokaler.
FGF eksisterer ikke mere – og hvad så??
Fra 1. august er begrebet Frie Grundskolers Fællesråd et afsnit i en historiebog, der fortæller om noget der
var engang. Bestyrelsen for FKF drøfter løbende, hvordan vi skal forholde os til forskellige
samarbejdspartnere og interessenter. Der afholdes møde (nr. 2) i det ”nye samarbejdsforum” d. 3.
september, hvor alle 7 skoleforeninger + efterskolerne er repræsenteret (og denne gang også FSL).
Strukturen er stadig meget løs og der kan ikke tages de store beslutninger. Men samtidig begynder
ministerium, de forskellige styrelser og faglige organisationer at kræve et svar på, hvem de skal
snakke/forhandle med. Det bliver et spændende og meget afgørende efterår for samarbejdet mellem de
frie skoler. Den aktuelle politiske debat, som er refereret ovenfor, viser klart, at der er brug for at stå
sammen og værne om den unikke frihedsret, som i mange hundrede år har været et særkende for
Danmark.
På sekretariatsniveau er der etableret et samarbejde, der sikrer, at de opgaver der blev løst i FGF, fortsat
løses i det omfang, det findes relevant.
Vi (Thorkild Bjerregaard, Jette Johansen og Hans Jørgen Hansen) har været til møde med Frie Skolers
Lærerforening(FSL) og vil senere mødes med BUPL og Krifa, for at afklare hvordan samarbejdsrelationerne
skal være i den nye struktur. Konkret betyder det, at de skemaer, der ligger på hjemmesiden, hvor der står
FGF, skal ændres, så der står FKF med vores logo på. Det gælder ansættelseskontrakter, skema til beregning
af lønanciennitet for pædagoger m.m. Det vil ske snarest muligt.
Kursus for nyuddannede
Vi ser frem til et spændende ”overlevelseskursus” for alle de nye i vores regi. Endelig tilmeldingsfrist er 1.
september. Programmet kan hentes på FKFs hjemmeside her.
Nyt fra administrationen
Reguleringsprocenten ændres pr. 1. oktober 2009 til at udgøre 29,6544. Der er tale om udmøntning af en
overenskomstbestemt lønstigning på 0,65 %.
Alle løndele - på nær eventuelle områdetillæg og eventuelle resultatlønstillæg - skal opreguleres med
denne nye sats.
Den nye reguleringsprocent vil typisk medføre en månedlig lønstigning på ca. 200 kr. (afhængig af
indplacering på basisløntrin, lokale løntillæg mv.). For forudlønnede sker reguleringen med den løn, der
udbetales i slutningen af september og for bagudlønnede med den løn, der udbetales i slutningen af
oktober.
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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 Videbæk Kristne Friskole

”Herre, vis mig den vej jeg skal gå i dag, og giv mig mod til at vandre på den!”
Pilgrimsbøn fra Middelalderen

Hans Jørgen Hansen/ Jette Vibe Johansen
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