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BestyrelsesNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.
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1. Rigtig god sommerferie!
Sommeren er over os og inden længe bliver der stille på telefoner 
og emails. Siden nytår har Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne 
samarbejdet på sekretariatsniveau for at styrke den service og rådgivning, 
som medlemsskolerne skal have. I alt råder Friskolernes Hus nu over 12 
medarbejdere med et bredt specialefelt. Efter ferien tager vi fat på flere 
opgaver, som vi kan løfte i fællesskab. Dette nyhedsbrev - samt to andre 
faste nyhedsbreve - er ét af resultaterne af det nye sekretariatssamarbejde, 
og vi tror fortsat på, at dette samarbejde er den rigtige vej at gå. 
Tak for samarbejdet i det forløbne skoleår og rigtig god sommerferie!

Friskolernes Hus

2. Ansættelsesbreve, børneattest og 
dataregistrering
Husk ved nyansættelse at udarbejde gyldigt ansættelsesbrev, indhente 
børneattest samt for alt personale i skolen at orientere om dataregistrering 
i Eunomia.
• Ansættelsesbreve til alle skolens ansatte downloades fra hhv. www.

friskoler.dk og www.lilleskolerne.dk
• Børneattest indhentes på: www.politi.dk - vælg her: borgerservice, 

straffeattest, børneattest.
• Orientering om dataregistrering i Eunomia downloades på: 

www.fordelingssekretariatet.dk - orienteringen findes under: 
ansættelsesregisteret.

Tove Dohn

3. Momsregler for frie grundskoler
Med virkning fra 1. juli 2014 indføres omvendt betalingspligt ved 
indenlandsk handel med visse arter af IT-udstyr, men kun ved salg fra 
virksomhed til virksomhed. Det betyder, at hvis de frie grundskoler vil 
købe it-udstyr via SKI-aftalen hos eksempelvis ATEA, så skal skolen 
momsregistreres og betale et finansieringsgebyr på op mod 1000 kr. pr. 
medarbejder. Har man kun et mindre årligt indkøb af IT-udstyr, vil det 
formentlig kunne betale sig at handle i detail-butikker som El-giganten for 
at undgå momsregistreringen.
Læs hvordan BDO har beskrevet reglerne: http://bit.ly/1mRNe2Y
Vi arbejder ihærdigt på, at disse nye regler ikke skal ramme de frie 
grundskoler, og vi skal nok informere skolerne, såfremt der sker fremskridt 
i vores forhandlinger.

Søren Steein Brinck
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4. Rabatordning ved annoncering
Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har indgået en aftale med 
Jobindex, som giver skolerne rabat i forbindelse med annoncering af 
stillingsopslag. 

Priser
Profilannonce
Ligger online i op til 4 uger. Aktivt logo på annoncen. Annoncen sendes 
ud til mailagenter, der har interesse for opslaget.
Pris pr. opslag - 1.280 kr. + moms

Profilannonce med CV-match
Ligner Profilannoncen, men kombineres med, at en 
rekrutteringskonsulent i Jobindex aktivt søger i CV-databasen 
og sender en opfordring til at søge netop dette job. Desuden en 
genindrykningsgaranti, hvis det ikke lykkes at skaffe en kandidat i 
første omgang.
Pris pr. opslag 2.520 kr. + moms

Se mere om aftalen

5. Skolerynkebyløbet
Skolerynkebyløbet er en ny landsdækkende begivenhed, som løber 
af stablen fredagen før påskeferien hvert år. I år deltog 11 skoler, som 
tilsammen indsamlede 300.000 kr. til Børnecancerfonden. En god 
mulighed for at kombinere motion, sjov og dét at kunne gøre en forskel 
ved at samle ind til et godt formål. 
Børnene samler selv sponsorer, som ønsker at give et beløb pr. omgang 
de løber eller cykler. Den skole, der samler flest penge ind får besøg af 
Team Rynkeby med en overraskelse, som fortæller om Team Rynkeby og 
Børnecancerfonden.
Mere information? Kontakt Annette Jellesen, skoleleder på 
Fussingøegnens Friskole, aj@fusfriskole.dk 

6. Tavler sælges billigt
Transportfirmaet Westerlund & Wølk sælger 50 pæne og velholdte 
hæve/sænke skoletavler i 3 + 4 + 5 meters længde. Tavlerne sælges til 
fornuftige priser. 
Kontakt - Niels, 40273691, Transportfirmaet Westerlund & Wølk, 
Ægirsvej 14, 7000 Fredericia.

7. Borde bortgives
Teknologisk Institut har nu 50 borde samt 20 plader i samme mål, der 
kan hænge mellem bordene. Bordene måler B 70 x L 135 x H 71 cm. De 
fremstår i sort linoleum med kant i egetræ samt ben i eg. Bordene er 
produceret af firmaet Magnus Olesen tilbage i 1980´erne men fremstår 
pæne. De har stået i konference- og mødelokaler.
 
Bordene kan afhentes u/b efter aftale med Claus Lindgaard Sørensen, 
værkstedsassistent, Bygningsservice. Mobil +45 72 20 19 56 css@

http://www.friskoler.dk/da/administration/filarkiv/%3Ftx_wildsidefilemanager_filelist%255Bfile%255D%3D134%26tx_wildsidefilemanager_filelist%255Baction%255D%3Dshow%26tx_wildsidefilemanager_filelist%255Bcontroller%255D%3DFile%26cHash%3D54e7913468789953974ad1b15bae52f6
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teknologisk.dk

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon +45 72 20 20 00

www.teknologisk.dk

Mangler du et godt mødested til dit arrangement?

Friskolernes Hus i Båring på Fyn er også dit hus! Her har 10 ansatte i Dansk Friskoleforening fast 
arbejdsplads, men vi bruger også lokalerne til at afholde temadage og workshops for skolerne. Ring til os, 
hvis du har brug for at låne lokalerne eller har gode ideer til emner, vi kan tage op.
Friskolernes Hus - 62613013 eller df@friskoler.dk 

»Bland jer i samfundsdebatten«
Debatmøde om frie grundskolers behov for at være mere i offensiven

Cirka 70 mennesker var mødt op på Nyborg Strand søndag den 22. juni for at drøfte, hvordan de frie 
grundskoler kan blive mere offensive i håbet om at etablere en anderledes, mere nuanceret og mere positiv 
fortælling om skoleformen. Det var Radikale Venstres uddannelsesordfører Jeppe Mikkelsen, der stod som 
initiativtager til denne debatdag. 

Journalist og debattør Troels Myhlenberg undrede sig indledningsvist over, hvorfor de frie grundskoler ikke 
bruger friheden til noget mere, end tilfældet er. Hans råd til en mere offensiv strategi for de frie grundskoler 
var, at forældre og ansatte skal blive bedre til at blande sig i samfundsdebatten. »Skriv indlæg, kommentarer 
og råb højt om alle mulige emner. Meget gerne emner, som ikke direkte handler om jer selv«, var rådet fra 
Myhlenberg.

De 70 deltagere blev herefter bedt om at arbejde i grupper, der skulle komme med konkrete indspark til, 
hvordan skolerne, skoleforeningerne, politikerne og medierne kan blive bedre til at sætte de frie grundskoler i 
offensiven. Det blev blandt andet nævnt, at de frie grundskoler kunne etablere en fælles tænketank, være mere 
aktive i medierne, lave en fælles kommunikationsstrategi m.v. Læs referatet fra den fælles opssamling.
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Kalender

Redaktøren denne 
måned
Maren Skotte
maren@friskoler.dk 

Redaktion
Maren Skotte
Søren Stein Brinck
Peter Højgaard Pedersen

Kontakt vedrørende 
nyhedsbreve
redaktion@friskolerneshus.dk

Friskolernes Hus
- et samarbejde mellem Dansk 
Friskoleforening og Lilleskol-
erne

Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13

eller

Ny Kgs. Gade 10, 1.1472 
København K.
www.lilleskolerne.dk 
44 22 79 20

Tre faste 
nyhedsbreve
• BestyrelsesNyt 

udkommer 1. onsdag i 
hver måned.

• SkoleNyt udkommer 
hver onsdag

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

• »Ny i bestyrelsen« den 18. august på Frederiksberg Friskole og den 
26. august på Fussingøegnens Friskole

• »Helt nye skoler«, den 2. juli, Friskolernes Hus i Båring

• »Kursus for sekretærer«, den 16. - 17. september, Brogården i 
Middelfart

• »Læsevejleder modul II«, den 17. - 19. september, Thaisen Hus i 
Ringe

• »Årskursus i inklusion«, august 2014 - april 2015, Den frie 
Lærerskole i Ollerup

• To temadage om de frie grundskolers udfordringer, 18. september på 
Osted Fri- og Efterskole og 23. oktober på Mellerup Fri- og Efterskole

• »Evaluering - §1b«, den 25. - 26. september, Brogården i Middelfart

• »Budget- og personalekursus«, den 6. - 8. oktober, Fjeldsted Skov Kro, 
Fyn

• Inspirationskursus for musiklærere, 7. - 10. oktober, Den frie 
Lærerskole i Ollerup

• Konferencen »Kreativitet, dannelse, håndværk«, den 3. november,  
Odense Fagskole

•	 ÅBEN SKOLE 2014, den 6. november

• »Frie skolers fællesmøde«, den 6. - 8. november, Gymnastikhøjskolen 
i Ollerup

• »Certificeringskursus«, den 26. - 28. november, København

Følg med og bland dig på fire 
vigtige facebooksider - 
• Dansk Friskoleforening
• Dansk Friskoleforenings kurser
• De frie Grundskoler
• Åben Skole 

Årskursus om inklusion - tilmelding nu!
Kurset har fokus på inklusionsbegrebet og de udfordringer og muligheder, der er 
for de enkelte skoler, lærere, pædagoger, ledere og forældre. På fire internater af 
20 timer bliver inklusionsbegrebet behandlet i et personligt, samfundsmæssigt, 
nationalt og internationalt perspektiv. Internaterne foregår fra onsdag kl. 12.00 til 
fredag kl. 13.00 på Den frie Lærerskole i Ollerup

Pris: 8.000 kr. inkl. kost og logi
Tilmeldingsfrist 4. juli. Tilmelding og yderligere information.
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