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Julehilsen
Finanslov 2012 – sådan blev det!
60 mio. kr. mindre til de frie skoler! Det blev resultatet af finanslov 2012! Det er ikke rart at skulle
begynde et julenyhedsbrev med at fortælle om en sådan forringelse af friskolernes økonomi, men
det er de barske kendsgerninger. Som vi skrev om i sidste nyhedsbrev er vi allerede nu i gang med
at varme op under politikerne, så Finansloven for 2013 bliver anderledes. Optimismen skal ligge i
at vi trods alt ser ud til at få nogle af dem i tale i starten af 2012 – og som formand for Dansk
Friskoleforening, Ebbe Lilliendal, skriver i sin julehilsen: ”Solidariteten alle frie grundskoler imellem
skal være grundlaget for løsninger af de fælles udfordringer.”

Specialundervisningen
En af de fælles udfordringer bliver at få landet en aftale om specialundervisningens vilkår på de
frie skoler. Lovændringen på folkeskoleområdet, hvor det nu hedder inklusion af alle, så det kun er
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børn med mindst 9 støttetimer ugentlig, der får decideret specialundervisning. Friskolerne skal
følge bekendtgørelsen for specialundervisningen, som er gældende for folkeskolen, men vi har
som bekendt ikke mulighed for at lave specialklasser eller specialskoler. Vi følger udviklingen tæt
og håber, at der bliver en tålelig ordning for de frie skoler, så vi fortsat kan rumme nogle af de
mindre ressourcestærke elever.

Dialogmøder i januar
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.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men der er endnu en del skoler, vi ikke har hørt fra.
Programmet kan hentes på vores hjemmeside her.

De første 30 tilsynsførende er nu certificerede
Så er de første 30 sluppet gennem nåleøjet og blevet certificeret til at føre tilsyn med en fri
grundskole. De næste er på vej, da de har gennemført kurset, men mangler at blive godkendt i
ministeriet. Efter 1. august 2012 kan der kun vælges tilsynsførende fra denne liste, så måske skulle
I overveje at få uddannet jeres næste tilsynsførende. Program for det næste certificeringskursus i
FKF-regi er klar. Denne gang er det i samarbejde med Lilleskolerne og bliver 3 sammenhængende
dage d. 10.-12. maj 2012 på Fredericia Sømandshjem. Programmet kan både ses på vores
hjemmeside og på Fordelingssekretariatets hjemmeside (hvor alle ansøgningsskemaer,
bekendtgørelser m.m. også ligger). Den opdaterede liste med certificerede tilsynsførende kan ses
her.

Nye kristendomshæfter
Så er der udkommet et nyt kristendomshæfte om ”De første kristne”
skrevet af Miriam Kattner Sørensen. Et meget flot og pædagogisk
brugbart hæfte til 4.-5. klasse. Hæftet kan købes ved henvendelse her
på sekretariatet.
Pris kr. 150 pr. stk.
Ved køb af 18 (eller flere) kr. 100. pr. stk
Priserne er plus forsendelse, men vi tager gerne bøger med til
dialogmøderne.
To nye hæfter er på vej og forventes at udkomme i foråret 2012. Et
hæfte til de mindste (0.kl) af Tina Rømer Olesen med titlen ”Sammen
med Jesus” og et hæfte til de ældste om etiske problemstillinger
skrevet af Inge Bøgel Lassen. Mere om dem i det nye år.
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Skoleassistenter
Skoleassistenter – hvad er det i en fri skole?
Hvem kan egentlig udføre de opgaver, som ikke er lærerarbejde, men alligevel har stor betydning
for afviklingen af skolens undervisning – fx følge eleverne mellem forskellige undervisningssteder,
afhente materialer, aftale museumsbesøg eller give vikarerne praktiske anvisning om skolens
dagligdag? I virkelighedens verden er opgaverne fordelt på forskellige personer – Men det kunne
også være en skoleassistent, der løste sådanne opgaver. Men hvad så med aflønning og
arbejdstid? Er der overhovedet en overenskomst, der omfatter disse opgaver? Det spørgsmål har
skoleforeningerne drøftet med Undervisningsministeriet og Finansministeriets
Moderniseringsstyrelse (tidligere ”Personalestyrelsen”) med henblik på at afklare vilkårene for
skoleassistenters virke generelt på skolen og i forhold til opgaver i en klasse. Resultatet af
drøftelserne er dels en beskrivelse af, hvad en skoleassistent kan beskæftiges med, dels en
konstatering af, at arbejdet som skoleassistent ikke er omfattet af læreroverenskomsten.
Vi har i skoleforeningerne lavet en fælles vejledning som er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Nyt fra kontoret
Sekretariatet i julen
Kontoret er lukket fra torsdag d. 22. december til mandag d. 2. januar (Begge dage incl.)
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
Send jeres skoleblad til kontoret
Som nævnt i sidste nyhedsbrev vil vi gerne formidle de gode historier fra skolerne ud til en
bredere kreds – dels via vores hjemmeside, dels via facebook. Men det kræver, at vi ved lidt om,
hvad der sker ude på skolerne. Send derfor gerne jeres skoleblad enten elektronisk eller fysisk til
os. Mange gør det allerede og det er vi rigitg glade for.
Nyrevideret friskolelov
På www.retsinformation.dk kan I altid finde den sidste nye udgave at af friskoleloven – og alle
andre love og bekendtgørelser. Der udkom en revideret udgave her først i december, man da der
ikke er de store ændringer har vi valgt ikke at skrive om den i nyhedsbrevet. Se den her.
Ny bekendtgørelse om prøveterminer og sommerferie
Se den her.
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Copydan Billedkunst
”Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen”. Afgiften opkræves så skoler og elever lovligt kan
benytte billeder og illustrationer hentet fra bøger, internet, mm, overføre billeder til dias samt
mangfoldiggøre dem. Afgiften opkræves hvert år i januar for et skoleår. I 2012 bliver prisen pr.
elev 15,00 kr.
Kurser
Husk: Børnehave- og SFO-lederkursus d. 26.-27. januar. Deadline for tilmelding er 5. januar.
Bibliotekskursus d. 1.-2. marts. Deadline for tilmelding var 15. december.

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

Også i Salmernes Bog finder vi en lovprisning af det, der skete julenat - selv om det er skrevet
længe før!!
”Priset være Herren, Israels Gud. Som alene handler så underfuldt! Evigt velsignet være hans navn!
Må hans herlighed opfylde hele jorden! Amen, amen!” Sl. 72,18
Med dette et stort ønske om en glædelig jul og et velsignet nytår til jer alle!
Jette Vibe Johansen
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