
Sådan	  arbejder	  styrelsen	  i	  Dansk	  Friskoleforening.	  
Besluttet	  på	  styrelsesmødet	  30.	  marts	  2016.	  
	  
Baggrund:	  
Dansk	  Friskoleforening	  har	  sin	  rod	  i	  den	  foreningsdemokratiske	  tanke,	  og	  ønsker	  at	  fastholde	  sit	  udgangspunkt	  i	  dette.	  	  
	  
Dansk	  Friskoleforening	  forstår	  sig	  selv	  både	  som	  en	  del	  af	  civilsamfundet	  (der	  udspringer	  af	  livsverdenen	  og	  dens	  mange	  forståelser	  af,	  hvordan	  
forholdet	  bør	  være	  mellem	  den	  enkelte,	  samfundet	  og	  staten	  –	  altså	  hvordan	  man	  forholder	  sig	  til	  demokrati)	  og	  som	  interesseorganisation	  (der	  
varetager	  medlemmernes	  specifikke	  sigte	  og	  fælles	  interesse	  over	  for	  beslutningstagere	  i	  det	  politiske	  system).	  
	  
Styrelsesarbejde,	  udvalgsarbejde	  og	  andre	  aktiviteter	  i	  Dansk	  Friskoleforening	  er	  båret	  af	  det	  frivillige	  engagement	  –	  som	  et	  slags	  ”frivilligt	  borgerligt	  
ombud”	  blandt	  foreningens	  medlemmer:	  forældre,	  skolekredsmedlemmer,	  ledere,	  lærere	  øvrige	  ansatte	  og	  enkeltmedlemmer.	  	  
	  
Styrkelse	  af	  organisationsarbejdet	  
Styrelsen	  har	  en	  ambition	  om	  at	  være	  politik-‐skabende,	  og	  dermed	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  svar	  på	  relevante	  dagsordener,	  men	  også	  være	  i	  stand	  til	  at	  
skabe	  dagsordener.	  Arbejdet	  i	  styrelsen	  skal	  derfor	  fokuseres	  på	  at	  diskutere	  og	  formulere	  politikker	  der	  gavner	  foreningens	  formål	  og	  strategi.	  
	  	  
Styrelsen	  har	  ansvar	  for	  løbende	  at	  afveje,	  hvilke	  kompetencer,	  ressourcer	  og	  strategisk	  beredskab	  foreningens	  skal	  være	  i	  besiddelse	  af,	  for	  at	  opnå	  
størst	  mulig	  gennemslagskraft,	  for	  at	  løse	  sit	  formål,	  sikre	  kvalificering	  og	  optimering	  af	  det	  politiske	  arbejde,	  fordele	  ansvar	  og	  opgaver,	  der	  samtidig	  
understøtter	  videndeling	  om	  foreningens	  arbejde	  og	  aktiviteter.	  	  
	  
På	  den	  baggrund	  organiseres	  arbejdet,	  og	  der	  afsættes	  økonomiske	  ressourcer	  til	  frikøb	  af	  politisk	  valgte	  personer.	  Det	  stiller	  krav	  til	  deltagerne,	  
ligesom	  det	  stiller	  krav	  om	  at	  være	  dygtige	  til	  opgaven.	  	  
	  
Suppleanter	  valgt	  til	  styrelsen	  søges	  i	  højere	  grad	  inddraget	  i	  arbejdet,	  så	  de	  hurtigt	  kan	  træde	  ind	  i	  arbejdet.	  Det	  sker	  ved	  relevant	  orientering	  og	  
information,	  men	  også	  ved	  at	  medvirke	  ved	  det	  konstituerende	  møde.	  Suppleanter	  kan	  inddrages	  i	  relevant	  udvalgsarbejde	  og	  særlige	  opgaver.	  
	  
Forventninger	  om	  deltagelse	  
Med	  udgangspunkt	  i	  en	  åben	  drøftelse	  blandt	  styrelsesmedlemmerne	  er	  der	  følgende	  forventninger	  til	  deltagelse:	  
	  

• Stabilt	  fremmøde	  og	  deltagelse	  i	  styrelsesarbejde	  og	  udvalgsarbejde.	  Det	  forventes	  derfor,	  at	  styrelsesmedlemmer	  deltager	  i	  stort	  set	  alle	  
aftalte	  møder.	  Evt.	  afbud	  sker	  til	  formanden.	  

• Styrelsens	  mødeafvikling	  og	  styrelsesmedlemmernes	  fremmøde	  drøftes	  og	  forventningsafstemmes	  ved	  det	  konstituerende	  møde	  og	  evalueres	  i	  
november	  og	  marts.	  	  

• At	  være	  velforberedt	  så	  styrelsesmedlemmer	  kan	  kvalificere	  debatten	  og	  tage	  stilling	  til	  dagsorden	  
• Videndeling	  der	  understøtter	  foreningens	  formål	  og	  formandens	  arbejde	  



• Styrelsesmedlemmer	  er	  med	  i	  planlægning,	  forberedelse,	  afvikling	  og	  evaluering	  af	  styrelsesmøder	  
	  
Frikøb	  af	  styrelsesmedlemmer	  
Dansk	  Friskoleforening	  foretager	  frikøb	  af	  styrelsesmedlemmer.	  	  
	  
Formanden	  frikøbes	  på	  fuld	  tid.	  Dette	  er	  sket	  siden	  2005,	  hvor	  styrelsen	  besluttede	  formandens	  frikøb.	  Foreningen	  ledes	  af	  formanden,	  ligesom	  
formanden	  tegner	  foreningen	  i	  alle	  sammenhænge.	  	  
	  
Øvrige	  styrelsesmedlemmer	  frikøbes	  med	  2.045	  kr.	  pr	  styrelsesmøde	  med	  tilhørende	  forpligtelser.	  Dertil	  kommer	  nærmere	  fastsat	  refusion	  for	  
udgifter	  til	  transport,	  forplejning	  m.v.	  Det	  kaldes	  i	  daglig	  tale	  GRUNDPAKKEN.	  	  
Der	  afsættes	  endvidere	  et	  årligt	  beløb,	  der	  kan	  benyttes	  til	  frikøb	  eller	  vikardækning	  til	  styrelsesmedlemmer,	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  der	  er	  brug	  for	  
deltagelse	  uden	  for	  aftalte	  mødetidspunkter.	  Der	  betales	  260	  kr.	  pr.	  time.	  
	  
Beskrivelse	  af	  GRUNDPAKKEN:	  
	  
-‐	  indhold	   -‐	  forventninger	  
10-‐12	  styrelsesmøder	  

• 8-‐10	  dagsmøder	  (9	  –	  16)	  
• 1-‐2	  internatmøde	  (24	  timer)	  

	  

Forberedelse	  til	  møder	  
• læsetid	  til	  dagsorden	  og	  bilag	  
• læsetid	  til	  løbende	  orientering	  fra	  formand	  og	  Friskolernes	  Hus	  

	  
Fremmøde	  

• deltagelse	  i	  minimum	  90	  %	  af	  møderne	  
deltagelse	  i	  afvikling	  af	  og	  opfølgning	  på	  møder	  

Udvalgsarbejde	  
• deltagelse	  i	  enten	  Forretningsudvalg,	  

Kommunikationsforum	  eller	  Pædagogisk	  
Forum	  

• minimum	  2	  møder	  pr	  år	  á	  3	  -‐	  4	  timer	  

Alle	  styrelsesmedlemmer	  konstitueres	  i	  et	  af	  tre	  udvalg:	  Forretningsudvalg,	  
Kommunikationsforum	  eller	  Pædagogisk	  Forum.	  Fremmøde	  til	  2	  møder	  uden	  for	  
styrelsesmøder	  
	  
Ad-‐hoc	  opgaver	  kan	  forekomme	  

Landsmøde	  
	  

Deltagelse	  aftales	  og	  koordineres	  med	  udgangspunkt	  i	  relevans	  og	  behov.	  
	  

Dialogmøder	  
• minimum	  1	  møde	  	  

	  

Styrelsesmedlemmer	  deltager	  i	  minimum	  1	  af	  flere	  møder	  
	  
Styrelsesmedlemmer	  medvirker	  som	  værter	  og	  kan	  tildeles	  mindre	  opgaver	  

Ledertræf	  
	  

Deltagelse	  i	  ledertræf	  (1	  døgn)	  
	  



Medvirker	  som	  vært	  og	  har	  til	  opgave	  at	  lytte/	  høre	  og	  indgå	  i	  dialog	  
Besøg	  på	  nye	  medlemsskoler	  
	  
OBS	  –	  vurderes	  maj	  2017	  

Styrelsesmedlemmer	  besøger	  min	  1	  ny	  medlemsskole	  
Forberedelse	  af	  møde:	  mødeaftale,	  afvikling	  efter	  guideline	  	  

Forligsnævnet	  
	  
OBS	  –	  vurderes	  maj	  2017	  

Forventes	  at	  være	  mellem	  1	  og	  5	  møder	  årligt.	  Fordeles	  kollektivt.	  	  
Forberedelse	  forud	  for	  møder	  (forventning	  er	  meget	  læsestof)	  

Folkemødet	  
	  

Forberedelse	  og	  deltagelse	  i	  3-‐4	  dage	  på	  Bornholm	  i	  juni	  måned.	  Deltagelse	  aftales	  på	  
styrelsesmøde	  og	  fordeles	  efter	  hensyn	  til	  opgave.	  

Diverse	  repræsentationer	  
	  
OBS	  –	  vurderes	  maj	  2017	  

Den	  Frie	  Lærerskole,	  Fondene,	  Friskolearkivet,	  DLO	  m.v.	  der	  beskrives	  ved	  konstituering.	  

Klumme-‐skrivning	   Styrelsesmedlemmer	  skriver	  en	  årlig	  klumme	  til	  brug	  på	  foreningens	  hjemmeside,	  i	  
nyhedsbreve	  eller	  andre	  medieplatforme.	  	  
Styrelsesmedlemmer	  kan	  få	  hjælp	  til	  arbejdet	  i	  Friskolernes	  Hus.	  

	  
Frikøb	  af	  næstformand	  	  
For	  at	  understøtte	  ambitionerne	  om	  øget	  videndeling,	  øget	  fordeling	  af	  opgaver,	  øget	  kvalificering,	  øget	  kvalitet	  i	  det	  politiske	  arbejde	  og	  mindre	  
skrøbelighed	  i,	  at	  rigtig	  mange	  opgaver	  er	  placeret	  alene	  hos	  formanden,	  søges	  der	  i	  perioden	  maj	  2016	  til	  maj	  2017gennemført	  et	  frikøb	  af	  
næstformand	  og	  formænd	  for	  de	  to	  fora.	  Ordningen	  evalueres	  primo	  2017.	  
	  
Styrelsen	  har	  for	  nuværende	  et	  forretningsudvalg,	  der	  består	  af	  formand,	  næstformand	  og	  kasser.	  Sekretariatslederen	  er	  ligeledes	  tilknyttet.	  	  
Forretningsudvalget	  har	  følgende	  opgaver	  jf.	  kommissorier:	  

• Det	  overordnede	  personale	  ansvar.	  Forretningsudvalget	  har	  uddelegeret	  opgaven	  til	  sekretariatslederen	  for	  så	  vidt	  angår	  personalet	  i	  
Friskolernes	  Hus.	  Forretningsudvalget	  har	  således	  alene	  tilbage	  ansvar	  for	  sekretariatsleder.	  

• Det	  ansættelsesmæssige	  ansvar	  for	  redaktør	  af	  Friskolebladet.	  
• Kan	  træffes	  beslutninger	  på	  foreningens	  vegne,	  der	  skal	  søges	  godkendt	  på	  førstkommende	  styrelsesmøde.	  

	  
Forretningsudvalget	  består	  af	  formand,	  næstformand	  og	  kasser.	  	  
	  
Der	  er	  defineret	  udvidede	  opgaver	  for	  næstformand:	  

• Stedfortræder	  for	  formand	  
• Inddrages	  i	  videndeling	  med	  formand	  
• Medvirker	  i	  mødevirksomhed	  både	  internt	  og	  eksternt	  
• Medvirker	  i	  planlægning,	  afvikling	  og	  opfølgning	  på	  styrelsesmøder	  og	  anden	  aktivitet	  

	  



Foreningens	  kasserer	  har	  til	  opgave	  at	  følge	  og	  sikre	  gennemsigtighed	  i	  foreningens	  økonomi.	  Sekretariatsleder	  og	  bogholder	  har	  det	  daglige	  ansvar	  
og	  overblik	  for	  foreningens	  økonomi,	  og	  kassereren	  er	  sparringspartner	  for	  disse	  i	  forhold	  til	  de	  overordnede	  retningslinjer	  for	  foreningens	  økonomi.	  	  
	  
Frikøb	  og	  opgaver	  beskrives	  i	  TILLÆGSPAKKEN.	  
	  
Frikøb	  af	  formænd	  for	  fora	  
Styrelsen	  har	  to	  fora:	  Kommunikations	  forum	  og	  Pædagogiskforum.	  Arbejdet	  i	  disse	  to	  udvalg	  udgør	  rygraden	  i	  foreningens	  politiske	  arbejde,	  og	  her	  
udarbejdes	  en	  række	  forskellige	  aktiviteter	  og	  tiltag,	  som	  kræver	  involvering	  og	  inddragelse	  af	  styrelsesmedlemmer.	  For	  at	  understøtte	  dette	  arbejde,	  
foreslås	  frikøb	  af	  formand	  for	  de	  to	  fora.	  
	  
Formænd	  for	  fora	  har	  4	  opgave-‐områder:	  

• Drift	  af	  det	  politiske	  arbejde	  i	  fora	  
• Udvikling	  af	  arbejdet	  i	  fora	  
• Koordination	  til/	  fra	  styrelse,	  fora,	  udvalg	  og	  Friskolernes	  Hus	  
• Deltagelse	  i	  møder/	  konferencer	  m.v.	  

	  
Frikøb	  og	  opgaver	  beskrives	  i	  TILLÆGSPAKKEN.	  
	  
Et	  frikøb	  skal	  understøttes	  af	  et	  afklaret	  forhold	  til	  arbejdspladsen,	  da	  det	  er	  arbejdspladsen	  der	  bidrager	  til	  foreningens	  arbejde	  ved	  at	  stille	  en	  
person,	  der	  har	  viden	  og	  kompetencer,	  som	  er	  gavnlige	  for	  foreningens	  virke,	  til	  rådighed.	  	  
	  
Principielt	  udbetales	  frikøb	  derfor	  til	  arbejdspladsen	  (som	  sandsynligvis	  er	  en	  friskole),	  som	  dog	  kan	  aftale	  individuelt,	  hvordan	  frikøbet	  udbetales.	  
Der	  udarbejdes	  om	  nødvendigt	  et	  gensidigt	  aftale	  papir	  med	  Friskolernes	  Hus.	  
	  
	  
Beskrivelse	  af	  TILLÆGSPAKKEN:	  
	  
–	  indhold	   -‐	  opgaver	   -‐	  frikøb	  
Næstformand	  
	  

Udgør	  formandsskabet	  sammen	  med	  formanden	  
-‐ Indgår	  i	  forretningsudvalget	  
-‐ ansvar	  for	  ansættelsesmæssige	  forhold	  for	  sekretariatsleder	  og	  redaktør	  
-‐ stedfortræder	  for	  formand	  
-‐ inddrages	  i	  videndeling	  med	  formand	  
-‐ medvirker	  i	  mødevirksomhed	  –	  internt	  og	  eksternt	  
-‐ medvirker	  i	  planlægning,	  afvikling	  og	  opfølgning	  på	  møder	  og	  anden	  aktivitet	  
	  

45.000,-‐	  
150	  timer/	  år	  
	  
Beløbet	  udbetales	  til	  
skolen/arbejdspladsen.	  



Kasserer	  
	  

-‐ indgår	  i	  forretningsudvalget	  
-‐ har	  til	  opgave	  at	  følge	  og	  sikre	  gennemsigtighed	  i	  foreningens	  økonomi	  
-‐ sparringspartner	  for	  sekretariatsleder	  og	  bogholder	  

	  

Formand	  for	  
Kommunikations
-‐forum	  
	  

Drift	  af	  det	  politiske	  fora-‐arbejde:	  
-‐ tilrettelæggelse	  og	  afvikling	  af	  indhold	  og	  arbejdet	  i	  fora	  
-‐ evaluering	  
-‐ formidling	  internt	  og	  eksternt	  
-‐ koordination	  til	  Friskolernes	  Hus/	  medarbejdere	  
	  
Udvikling	  af	  fora-‐arbejdet:	  
-‐ følger	  relevante	  dagsordener	  og	  temaer	  
-‐ deltagelse	  i	  møder	  m.v.	  på	  foreningens	  vegne	  
-‐ opsøgende	  arbejde	  
	  
Koordination:	  
-‐ deltager	  i	  tilrettelæggelse	  og	  afvikling	  af	  styrelsesmøde	  
-‐ medvirker	  som	  facilitator/	  mødeleder	  ved	  styrelsesmøder	  
-‐ et	  link	  mellem	  fora	  og	  styrelse	  med	  det	  formål	  at	  gøre	  arbejdet	  i	  fora	  til	  rygrad	  i	  

foreningens	  arbejde	  
	  
Deltagelse	  i	  ”vigtige”	  møder,	  konferencer,	  møder	  i	  UVM	  og	  andre	  steder.	  
	  

45.000,-‐	  
150	  timer/	  år	  
	  
	  

Formand	  for	  
Pædagogisk	  
forum	  
	  

Drift	  af	  det	  politiske	  fora-‐arbejde:	  
-‐ tilrettelæggelse	  og	  afvikling	  af	  indhold	  og	  arbejdet	  i	  fora	  
-‐ evaluering	  
-‐ formidling	  internt	  og	  eksternt	  
-‐ koordination	  til	  Friskolernes	  Hus/	  medarbejdere	  
	  
Udvikling	  af	  fora-‐arbejdet:	  
-‐ følger	  relevante	  dagsordener	  og	  temaer	  
-‐ deltagelse	  i	  møder	  m.v.	  på	  foreningens	  vegne	  
-‐ opsøgende	  arbejde	  
	  
Koordination:	  
-‐ deltager	  i	  tilrettelæggelse	  og	  afvikling	  af	  styrelsesmøde	  
-‐ medvirker	  som	  facilitator/	  mødeleder	  ved	  styrelsesmøder	  
et	  link	  mellem	  fora	  og	  styrelse	  med	  det	  formål	  at	  gøre	  arbejdet	  i	  fora	  til	  rygrad	  i	  foreningens	  

45.000,-‐	  	  
150	  timer/	  år	  
	  
	  



arbejde	  
	  
Deltagelse	  i	  ”vigtige”	  møder,	  konferencer,	  møder	  i	  UVM	  og	  andre	  steder.	  
	  

Internationalt	  
arbejde	  
	  

Deltagelse	  i	  konferencer	  m.v.	  i	  udlandet	   Diæter/	  betaling	  af	  udgifter	  til	  
deltagere	  
	  
OBS	  –	  skal	  vurderes	  maj	  2017	  
	  

	  
Arbejdsform	  
Der	  skal	  udvikles	  og	  beskrives	  et	  samarbejde	  mellem	  formand,	  næstformand	  og	  formænd	  for	  fora,	  der	  vil	  understøtte	  øget	  demokratisk	  indsigt	  og	  
åbenhed	  i	  foreningens	  arbejde,	  styrke	  den	  interne	  kommunikation	  og	  videndeling	  samt	  kvalificere	  beslutningsgrundlag	  og	  strategier	  for	  udførelse.	  
	  
Succeskriterier	  	  
Styrelsen	  opstiller	  følgende	  kriterier,	  med	  den	  	  hensigt,	  at	  disse	  er	  retningsgivende	  for	  arbejdet	  i	  perioden	  maj	  2016	  til	  april	  2017:	  

• Styrelsen	  bliver	  klogere	  og	  dygtigere	  til	  at	  arbejde	  politisk	  –	  og	  som	  kommer	  til	  syne	  ved:	  
o At	  foreningen	  kommer	  bredere	  ud	  med	  sine	  budskaber	  
o Flere	  netværk	  
o Flere	  samarbejdspartnere	  

	  
• Styrelsen	  finder	  en	  form	  i	  formandsskabet,	  der	  underbygger	  ambitionerne	  om:	  	  

o øget	  videndeling	  
o spredning	  af	  opgaver	  på	  flere	  hænder	  	  
o at	  der	  kommer	  et	  øget	  out-‐put	  på	  beslutninger	  taget	  i	  styrelsen	  

	  
• Styrelsen	  finder	  en	  form	  for	  arbejdet	  i	  fora	  

o Synliggørelse	  af	  fora-‐formændenes	  arbejde	  og	  funktion	  
o At	  fora-‐arbejdet	  finder	  sin	  form	  
o At	  fora-‐arbejdet	  giver	  flere	  og	  tydeligere	  politiske	  dagsordener	  

	  
	  
	  
	  


