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En forbedret folkeskole – og friskole?
Så kom regeringens længe ventede udspil til en reform af folkeskolen. Det indebærer styrket
undervisning i en række fag, mere anvendelse af it og digitale læringsformer, øget trivsel,
mulighed for to voksne i undervisningen i de yngste klasser, aktivitetstimer etc. Det skal ske med
flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter. Den slags koster penge. Den store debat raser
lige nu, om det er lærernes arbejdstid, der skal finansiere reformen.
Det interessante er, at udspillet også indeholder et kort afsnit om, at »de frie grundskolers tilskud
skal tilpasses« så skolerne får tilsvarende muligheder for at øge kvaliteten. Hvad det så end
betyder? Til gengæld vil – og kan – man ikke kræve heldagsskoler i de frie grundskoler.
Det har forarget store dele af den danske journaliststand og flere debattører, at regeringen mener,
de frie grundskoler også skal have mulighed for at løfte de nye opgaver. Tænk, at de frie
grundskoler også er en del af ambitionerne for den danske grundskole! Den kradsbørstige
virkelighed er, at den forhenværende og nuværende regering, i sin iver for at finde midler, allerede
har fjernet knap 200 mio. kr. fra de frie grundskolers tilskud siden 2010 med den følge, at det
mange steder bliver dyrere for forældrene at vælge den frie skole, at nogle skoler er lukkede eller
må spare mere end godt er, fordi skolerne jo i forvejen er reguleret af besparelserne i folkeskolen.
Det må være logisk for de fleste nu, at denne årlige besparelse må ophøre, og at det kun er
rimeligt, at de frie grundskoler får en reel chance for at kunne bidrage til de ambitioner, som nu er
lagt frem. Hvornår forstår kritikerne, at de frie grundskoler er en del af den samlede grundskole?
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Det er skoler med danske børn og forældre, som betaler skat ligesom alle andre – også til
folkeskolen. Hvad er mon kritikernes pointe med, at 15 procent af den danske grundskole skal
udmagres og nedprioriteres i forhold til de nationale ambitioner om at skabe danmarkshistoriens
bedst uddannede generation?
De frie grundskoler ønsker at være en bidragende og aktiv del af den danske grundskole med høje
ambitioner for både folkeskolen og de frie grundskoler.

OK 2013
Overenskomstforhandlingerne er så småt ved at gå i gang, og vi har været til de første møder i
ministeriet. Alle forudser, at det bliver en skrap omgang, hvor lærernes arbejdsvilkår bliver
omdrejningspunktet. Om det ender med sms’er fra finansministeren eller parterne selv får lagt de
store linjer må tiden jo vise…

Dialogmøder
Program for dialogmøderne er udsendt, men er også vedhæftet dette nyhedsbrev. Der er følgende
møder at vælge imellem:
A.
B.
C.

Mandag d. 14. januar 2013 kl. 17.00-20.30 på Alme Skole
Tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 17.00-20.30 på Agerskov Kristne Friskoler
Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 17.00-20.30 på Midtjyllands Kristne Friskole

Tilmelding var senest d. 12. december, men vi håber stadig at høre fra mange af skolerne på
fkf@kristne-friskoler.dk. 

SFO og børnehavelederkursus
Her er tilmeldingsfristen d. 7. januar, så husk lige at programmet kommer til rette vedkommende.

Skolelederkursus – sammen med IT-vejlederne
Skolelederkurset d. 26. februar kommer til at handle om IT-ledelse, som et led i vores
udviklingsprojekt omkring IT i de kristne friskoler. Derfor har kursusudvalget besluttet, at invitere
IT-vejlederne med. Program for dagen er vedhæftet.

Nye kursus-initiativer
På skoleledermøderne i efteråret har vi snakket om, hvordan vi bedst udnytter Bent Andersens
ressourcer som kursusmedarbejder. Konklusionen var bl.a. at skolerne kunne melde et behov for
et kursus/netværksmøde ind og så arrangerer Bent alt det praktiske og indholdsmæssige. Det har
foreløbig resulteret i følgende fire arrangementer:
a. Kursus for SFO-medarbejdere i Øst og Sydjylland d. 2. marts 2013.
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Bøgballe Friskole tog initiativet, men flere SFO har meldt interesse for at deltage. På den
måde bliver der mulighed for at hyre en god underviser. Temaet er: ”Konflikthåndtering i et
anerkendende perspektiv.”
b. Netværksmøde for børnehaveklasseledere på Sjælland og Bornholm d. 4. april 3013
Alme Skole tog initiativet og nu håber vi, at der kan samles en pæn flok. Det vil bl.a. handle
om brug af IT i børnehaveklassen. Se vedhæftede program.
c. Netværksmøde for tysklærere i Jylland.
Brændstrup Kristne Friskole har fremsendt et ønske om en netværksdag for tysklærere. Så
snart Bent Andersen er på banen igen, vil der komme mere information om dette.
d. Kursus for kristendomslærere på Sjælland
Alme Skole og Johannesskolen arbejder sammen med Birgitte Kjær på et kursus for
kristendomslærere. Mere information senere.

Diplommodul i fagdidaktik og evaluering for lærere og pædagoger
I forlængelse af ledernes diplommodul i evaluering, udbydes nu et diplommodul til
medarbejderne, så lederne kan få hjælp til at evaluere fagene og skolens samlede undervisning.
Det foregår som fuldtidsstudium i 5 uger i januar og februar 2014. Et nyt spændende tiltag, som vi
håber, at mange vil finde interessant. Kursusprogram vedhæftet.

Fra kontoret
Vi ligger stadig lidt underdrejet her på kontoret med både Jette og Bent delvist og helt sygemeldt.
Vi håber, at vi efter jul igen kan være på fuld styrke. Men verden omkring os, står jo ikke stille.
Derfor et par administrative oplysninger:
a. Akutjob.
De frie skoler har også mulighed for at ansættelser kan ske som akutjob med mulighed for
kr. 25.000 i gevinst efter 6 måneders ansættelse. Se vedhæftede vejledninger.
b. Barsel.dk – kun for skoler med børnehaver
Skoler, der har oprettet børnehaver, skal være opmærksom på, at medarbejdere ansat i
børnehaven er omfattet af Barsel.dk ordningen. Der skal derfor indbetales bidrag for medarbejdere i børnehaven. Bidraget er ikke fastsat for 2013 – men i 2012 var det på 825 kr.
pr. årsværk. Barsel.dk administreres af ATP.
c. Forældreansvarsloven ændret – har betydning for skolernes orienteringspligt
Skolens pligt til at orientere forældre, der ikke har forældremyndigheden er ændret pr. 1.
oktober. Fremover skal pågældende forældre anmode om at blive orienteret – skolen har
således ikke pligt til på eget initiativ at orientere forældre uden forældremyndighed, men
skolen kan kun i særlige tilfælde nægte at give oplysninger til pågældende forældre.
Læs mere på retsinformation.dk her.
d. Håndbog om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013
Ministeriet fra Børn og Undervisning har udsendt en ny håndbog, der samler information
om regler og praktiske forhold i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver. Læs mere
Bytorvet 7, 1.th, 8722 Hedensted
Tlf. 97 35 20 99 /30 30 21 24 (HJH)

fkf@kristne-friskoler.dk
www.kristne-friskoler.dk

Hans Jørgen Hansen
Jette Vibe Johansen

her. En af de nye ting er genindførelsen af gruppeprøver i matematik. Læs vejledningen
her.

Kalender
2013
14.-15. og 16. jan
30. jan-1.febr.
26. februar
2. marts

9. marts
3. april
4. april
10. april

Dialogmøder om ansættelse og afskedigelse af personale
SFO- og børnehavelederkursus på Severin Kursuscenter
Skolelederkursus om IT-ledelse.
Regional kursusdag for SFO-personale: ”Konflikthåndtering i et
anerkendende perspektiv” på Bøgballe Friskole
Bibliotekarernes internatkursus i København. Se program på
hjemmesiden
FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde ØST på Lygten Skole
Netværksdag for børnehaveklasseledere i Hillerød
Skoleledermøde VEST i Agerskov

25.-27. september
4. oktober
25. oktober

Skolelederkursus: ”Ledelse og filosofi” på Vejle Fjord
Skolebiblioteksmøde Øst på Thomasskolen
Skolebiblioteksmøde Vest på Lykkegaardskolen

7.-8. marts

2014
11.den
januar
FKF-dag
”Hele
vide jord har set Guds
frelse”i Odense
Sl 98,3 Congres Center
Der er vist ikke mange – store som små – der ikke ved at det snart er jul. Vort ønske og det vi
arbejder på hver dag i de kristne friskoler er, at det må gå op for os alle, at julen er Guds frelse til
os! Glædelig jul til jer alle!
Tak for godt samarbejde og stor opbakning til os ansatte her i foreningen i det forløbne år. Vi
oplever virkelig, at I bruger, bærer og inspirerer os til at gøre vort bedste hver dag.
Vi vil ønske jer en god juleafslutning og juleferie - og ønsker Guds velsignelse over det nye år.
Jette Vibe Johansen

Bytorvet 7, 1.th, 8722 Hedensted
Tlf. 97 35 20 99 /30 30 21 24 (HJH)

Bent Andersen

Hans Jørgen Hansen

fkf@kristne-friskoler.dk
www.kristne-friskoler.dk

Hans Jørgen Hansen
Jette Vibe Johansen

