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FKF-dag – Husk tilmelding – senest d. 19. november!
Skolen har fået tilsendt en tilmeldingsblanket (også vedhæftet dette nyhedsbrev), hvor der skal angives,
hvor mange der ønsker at deltage på de forskellige seminarer og hvor mange der kommer i alt! (Vi behøver
ikke navne!)
Vi glæder os til at se jer alle!

Finanslov 2011 og genopretningspakken
”Der er en flig af forhåbning om, at det ikke går så galt som forslaget lægger op til.” Sådan skrev vi i sidste
nyhedsbrev. Og hvordan gik det så? Det ved vi faktisk ikke!
Det vi ved er:






At genopretningspakken står ved magt – dvs. der bliver trukket 1,2 % tilbage af 2010-tilskuddet.
Men vi ved endnu ikke hvordan det konkret effektueres.
At koblingsprocenten i 2011 bliver på 74 % - altså en procent mindre tilskud end i 2010 (før
genopretningspakken).
At transporttilskuddet ikke fjernes helt, men halveres. Hvordan det skal fordeles ved vi ikke endnu.
At skoleforeningerne indbydes til drøftelser af tilskudsreglerne med ministeriet i 2011.

Det er den sidste pind, vi må hænge vores hat på og håbe, at der er villighed til at opretholde
koblingsprocenten på de 74(!) og så finde besparelser på andre måder.
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Vejledning om de ændrede tilsynsregler
D. 1. august 2010 trådte de nye tilsynsregler i kraft. Det kan godt være svært at holde styr på, hvad der
gælder på den enkelte skole lige netop i den situation, som I står i nu. Vi har derfor udarbejdet en
vejledning, der fortæller, hvad I skal gøre hvornår. Hvis der stadig er uafklarede spørgsmål, er I velkommen
til at kontakte os.

Regnskabsanalyse – har I brug for det?
FKF er gået sammen med tre andre skoleforeninger om at validere de indberettede regnskabstal for 2009.
Det er Lilleskolerne, Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening. Tallene er nu klar til
udfærdigelse af regnskabsanalyser i de enkelte skoleforeninger. De andre skoleforeninger har tilbudt at
lave regnskabsanalyser for FKF her i efteråret.
Vi er i tvivl om I har brug for en regnskabsanalyse ude på skolerne. Sidste år valgte FKF ikke at få lavet
regnskabsanalyse til skolerne – er der behov for det i år? For at vurdere behovet på skolerne i år og
fremadrettet, vil vi gerne høre fra jer alle om I har brug for en regnskabsanalyse fra FKF.
1)
2)
3)
4)

Har din skole brug for en regnskabsanalyse?
Bruger skolens ledelse regnskabsanalysen?
Bruger skolens bestyrelse regnskabsanalysen?
Argumenter for eller imod regnskabsanalyser fra FKF?

Svar venligst på mailen med det samme, da vi snarest skal sætte arbejdet i gang, såfremt vi vurderer ud fra
jeres tilbagemeldinger, at der er et behov.

Ny kursusmedarbejder i FKF – stillingsopslag
Som varslet på skoleledermøderne her i efteråret opslår vi nu en deltidsstilling som kursusmedarbejder.
Har I lige den rette person eller kender I en fra anden sammenhæng, som kan løfte opgaven, så giv opslaget
videre eller sæt det op på opslagstavlen på lærerværelset. Det er kun en 40%-stilling, så det kan blive
vanskeligt, at finde en, der kan leve af det eller kan kombinere den med noget andet. Men jeg tror på, at
det vil lykkes! Opslaget vil også komme i nogle blade og aviser.

Bibliotekarernes internatkursus marts 2011
Programmet er nu sendt ud til skolerne via bibliotekskonferencen og er tilgængelig på vores hjemmeside.

Dialogmøde i Januar-februar
Bestyrelsen har besluttet at arrangere dialogmøder for ledere og bestyrelsesmedlemmer d. 31. januar på
Jakobskolen i Århus og d. 1. februar et sted i Øst-området. Der bliver fokus på finanslov og tilskudsregler og
der bliver noget om bestyrelsesarbejdet på en kristen friskole. Endeligt program følger senere, men skriv
det allerede nu i kalenderen og giv jeres bestyrelser besked om datoerne, så vi kan blive rigtig mange.
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Kalender
2011
8. jan.
13. - 14. jan.
20.-21. jan.
25. jan.
31. januar
1. februar
3.- 4. februar
3.- 4. marts
5. marts
22. marts
4. april
12. april

FKF-DAG 2011 i Vejen Idrætscenter
Læsning og skrivning i begynderundervisningen
SFO-lederkursus i Middelfart
Kursus for nye ledere – modul II
NB: Dialogmøde Vest på Jakobskolen i Århus
NB: Dialogmøde Øst på ??
(Program og sted for begge møder kommer senere)
Den mundtlige dimension i danskundervisningen
Bibliotekarernes Internatkursus på Kratholmskolen
Generalforsamling i Middelfart
Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
Skoleledermøde Vest på Klippen i Voel
Skoleledermøde Øst på Thomasskolen

12. sept.
20. sept.
28.-30. sept.
7. okt.

Skoleledermøde Øst på Davidskolen
Skoleledermøde Vest i Esbjerg
Skolelederkursus på Hotel Vejle Fjord
Biblioteksmøde Øst på Alme Skole

”Giv mig dit lys og din sandhed, at de må lede mig og føre mig til dit hus på Zions hellige bjerg!”
Sl. 43,3
Jette Vibe Johansen/ Hans Jørgen Hansen
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