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Har du lyst til at arbejde i  
Dansk Friskoleforenings styrelse? 
Frist for kandidater - 10. marts

Dansk Friskoleforening afholder generalforsamling den 30. april på Comwell 
Kolding. I år skal der ske valg af 4 medlemmer til styrelsen. Fristen for at stille op 
til valg til styrelsen er i år fastsat til den 10. marts. Suppleanter kan opstilles ved 
landsmødet.

Kandidater til styrelsesvalget skal opstille senest den 10. marts, ved at indsende 
kandidatur inkl. billede. Kandidaturet offentliggøres på hjemmesiden medio marts 
og desuden i det landsmødehæfte, som udleveres ved landsmødet.

Hent opstillingsformular

Det er attraktivt at sidde i Dansk Friskoleforenings styrelse
Styrelsen består af 11 medlemmer, der mødes ca. 10 gange årligt - oftest i Frisko-
lernes Hus i Båring på Fyn. 

Styrelsen er foreningens øverste ledelse og træffer beslutninger om foreningens 
politiske linje samt konkrete indsatsområder. Styrelsen varetager foreningens øko-
nomi og er øverste ledelse for Friskolernes Hus samt udvalg under foreningen.

Der følger et honorar med opgaven som styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening.
Hør Peter Bendix Pedersen forklare, hvad arbejdet i styrelsen indebærer 

Hvis du har behov for flere oplysninger: kontakt Peter Bendix Pedersen, 
peter(at)friskoler.dk eller 40422027.

 
Læreroverenskomsten er underskrevet
Overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere gældende for perio-
den 1. april 2015 til 31. marts 2018 blev efter et længerevarende tovtrækkeri om 
nogle detaljer, underskrevet i sidste uge.  

Ulempegodtgørelse væk 
Det betyder, at det formelle grundlag for at administrere efter den fornyede over-
enskomst er på plads. I praksis har (næsten) alle skoler anvendt de nye regler som 
blandt andet indebærer, at den faste ulempegodtgørelse faldt væk med virkning fra 
august 2015. 

Overenskomsten er endnu ikke klar til udsendelse; men det forventes at kunne ske 
efter påske. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke er ”overraskelser” 
eller ting, som ikke allerede er kendt i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 

mailto:df@friskoler.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Div._Pdf.filer/Landsmødepdf/OpstillingSkabelon16.pdf
http://www.friskoler.dk/da/nyhedsside/enkeltvisning/kandidat-2016/
friskoler.dk
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foråret 2015.  
 
Overenskomsten består af en samling af flere tekster:
• Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorgani-

sation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/OC10-fællesoverenskom-
sten) 

       Denne overenskomst er udsendt i en ajourført udgave med cirkulære af 7.  
       marts 2016.
• Organisationsaftalen for ledere, lærers og børnehaveklasseledere ved frie 

grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler.
   Aftalen er under underskrevet 3. marts i år, men cirkulæret med aftalen er  
  ikke udsendt.
• Arbejdstidsprotokollater for lærere, børnehaveklasseledere og ledere ved frie-

grundskoler.
  Protokollatet er underskrevet 3. marts i på, men cirkulæret med aftalen er end 
  nu ikke udsendt.
• Arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten. 
 Aftalen er uændret og findes i cirkulære af 12. april 2000.

• Diverse aftaler om barsel, ferie, tjenestefri m.v. 

 
Ny udgave af ”Ansættelsesvilkår”
De fire vigtigste tekster: fællesoverenskomsten, organisationsaftalen, arbejdstids-
protokollaterne og tjenestemændenes arbejdstidsaftale vil blive samlet i en pub-
likation om ”Ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere: OK 
2015-2018. Frie Grundskoler”. 
 
Publikationen, som i første omgang vil være digital, forventes at være klar lige ef-
ter påske. Den udgives i et samarbejde mellem skoleforeningerne og Frie Skolers 
Lærerforening, og der vil være tale om en stringent sammenskrivning af de 4 tek-
ster – uden nye kommentarer.  
 
Publikationen vil indeholde en fortegnelse over andre cirkulærer udover de 4  
centrale tekster, som også er gældende. 

Tid til ferieplanlægning 
Udgangen af marts måned er sidste frist, hvis skolen ønsker at lærerne afholder fe-
rie på andre tidspunkter end den standard, der foreskrives i organisationsaftalen.  
 
Med mindre skolen varsler andet, holder lærere, børnehaveklasseledere og ledere 
5 ugers ferie fordelt med 20 dage i juli og 5 dage i august. Den del af ferieplanlæg-
ningen kører normalt problemfrit på (næsten) alle skoler. 

Til gengæld hænder det, at skolerne og medarbejderne glemmer at få tydeliggjort 
aftaler og sædvaner for ferieafholdelse for skolens øvrige medarbejdere. Det kan 
anbefales, at ferieplanerne for disse medarbejdere også er på plads inden udgan-
gen af marts måned. 
 
Løn og særlig feriegodtgørelse 
Udover feriens placering, skal der også være styr på ferielønnen og udbetalingen 
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af den særlige feriegodtgørelse.  
I den forbindelse vil vi henvise til den ferievejledning, som Dansk Friskoleforening 
udgiver og løbende opdaterer. Den aktuelle version kan hentes på dette link:
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Ferievejled-
ning2015-01.pdf 
 
Udover feriens placering, skal der også være styr på ferielønnen og udbetalingen 
af den særlige feriegodtgørelse.  
 
I den forbindelse vil vi henvise til den ferievejledning, som Dansk Friskoleforening 
udgiver og løbende opdaterer. Den aktuelle version kan hentes på dette link:
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Ferievejled-
ning2015-01.pdf 

Løntabel gældende fra 1. april 2016 
Som tidligere omtalt kommer der pr. 1. april i år en mindre lønstigning, der kom-
mer til udtryk ved at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april forhøjes til 
2,9882, fra det hidtidige niveau på 2,1745.  
 
Det vil sige, at lønningerne stiger lidt over 0,8 %. De nye lønninger fremgår af løn-
tabellen, som er tilgængelig på nedenstående link.

Lokale løntillæg 
De lokalt aftalte løntillæg skal også forhøjes og beregnes på grundlag af den nye 
reguleringsprocent.  
 
Formålet med reguleringsprocenten er, at de til enhver tid aftalte lønsatser og til-
læg stiger i henhold til de overenskomstaftaler, der er indgået i staten og mellem 
skoleforeningerne og BUPL og eventuelt andre faglige organisationer.  

Alle lønninger – herunder lokalt aftalte tillæg – aftales i såkaldte 2012-kroner, med 
udgangspunkt i 31. marts 2012.  
 
Den aktuelle løn beregnes ved at forhøje 2012-kronerne med den gældende re-
guleringsprocent. Pr. 1. april bliver 100 kr. i niveau 31. marts 2012, således til 
102,9982 kr. ~ 103,- kr. 

Løntabel gældende fra 1. april 2016 kan findes på www.friskoler.dk/Filarkiv 

Vigtigt
De skoler, der benytter Friskoleforeningens lønberegningsark, skal selv tilrette procentreguleringen for 
april 2016.

Dette gøres således:
Lønberegningsark for undervisere: 
Tast den nye procentregulering: 1,029882 i celle O6

Lønberegningsark for ikke undervisere:
Tast den nye procentregulering: 1,029882 i celle O8

Herefter tilrettes automatisk alle løndelene fra april – juli 2016.

Ovennævnte gøres for alle skolens ansatte.

http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Ferievejledning2015-01.pdf
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Ferievejledning2015-01.pdf
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Ferievejledning2015-01.pdf
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Ferievejledning2015-01.pdf
www.friskoler.dk/Filarkiv
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Hvordan håndterer I inklusion på jeres skole?
God dokumentation og bred viden om hvordan rammevilkårene fungerer for medlemsskolerne er vigtig i det 
politiske arbejde for gode økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår for medlemsskolerne i Dansk Friskole-
forening. 

Derfor håber vi at alle skoler vil bruge tid på at besvare en mail, som I modtager i denne uge, hvor Dansk Fri-
skoleforening spørger til, hvordan I håndterer inklusion – og helst inden 1. april 2016. 

Jeres erfaringer med inklusion er vigtige og vil indgå i det videre politiske arbejde på området.

Spørgsmålene handler om:
• Hvordan I håndterer inklusion på jeres skole?
• Hvordan I synes rammerne – økonomisk og politisk bør skrues sammen?
• Hvilke tiltag, I har oplevet, der virker?
• Hvad er jeres gode historier og erfaringer med inklusion?

Stressfri hverdag på skolen? 
Den 28. april kan interesserede hente inspiration til, hvordan man kan fremme en stressfri hverdag på sko-
len, når  BrancheArbejdsmiljøRådet for Undervisning & Forskning afholder en konference for ledere, tillids- 
og arbejdsmiljørepræsentanter med fokus på arbejdsmiljøarbejdet og samspillet mellem leder og medarbej-
derrepræsentanterne. 

På konferencen, som afholdes i Odense kan man blandt andet få: 
• Introduktion til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsin-stitutioner
• Inspiration og redskaber til at styrke samarbejdet og forebygge problemer
• Indspark til samarbejdet mellem leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant
Der vil være workshops og afsættet for konferencen er hjemmesiden www.stressfrihverdag.dk. Prisen er 350 
kr. pr. deltager. Se mere

Se programmet her.
Tilmeld dig på www.arbejdsmiljøweb.dk her.

Ny dato for kurset for Helt nye skoler: 
29. juni 2016
Der er mange arbejdsopgaver og overvejelser, som man som kommende friskole skal ta` sig af.  ”Når vi nu det 
hele til rette tid, har vi husket at få sendt de rette papirer?”…. osv., osv.
 
Dansk Friskoleforening inviterer helt nye skoler til Friskolernes Hus i Båring onsdag den 29. juni 2016:  
På dette en-dags-kursus gennemgår konsulenter fra Friskolernes Hus blandt andet selve friskolens organisa-
tion (bestyrelse/ansættelsesvilkår), friskolens økonomi, overenskomst og arbejdstidsbestemmelser. 
Kurset er et godt afsæt på vejen til jeres skoles skolestart i august.
 
Denne dag er gratis for de nye skoler, der starter i 2016/2017. 
Læs mere om dagen og indholdet her, hvor du også kan tilmelde dig. 

www.stressfrihverdag.dk
www.stressfrihverdag.dk.
http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/
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Husk at tilmelde jer til landsmøde! 
- det årlige store fællesmøde for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 

Landsmødet er rammen om foreningens årlige generalforsamling, men mødet er også tilsat musik, foredrag, 
inspiration og masser af muligheder for at danne netværk med andre frie skolefolk. Vi har stærke traditioner 
for, at mange skoler er repræsenterede. 

Landsmøde foregår den 30. april - 1. maj på Comwell Kolding. 

Tilmelding via www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/

Glæd dig til et døgn med masser af inspiration og god energi!

Tid: 30. april - 1. maj
Sted: Comwell Kolding

Pris for deltagelse
Lørdag og søndag - 1.090 kr.
Lørdag - 830 kr.
Generalforsamling selvfølgelig gratis

Overnatning
Enkeltværelse - 760 kr.
Dobbeltværelse - 560 kr. pr. person
3-sengs værelse - 410 kr. pr. person

Tilmeldingsfrist
18. marts via www.friskoler.dk/da/
kurser/landsmoede-2016/

Inviterede
Forældre, ansatte, skolekredsmed-
lemmer.

www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
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Redaktion
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen 
Mette Marie Møller

Kontakt vedrørende 
nyhedsbreve
redaktion@friskolerneshus.dk

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

eller

Rigensgade 11 
1316 København K
44 22 79 20

Tre faste 
nyhedsbreve

• SkoleNyt udkommer 
hver anden onsdag

• BestyrelsesNyt 
udkommer 1. onsdag i 
hver måned.

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

Kalender 

»Konference: Fælles Mål«
31. marts og 8. april 2016 
Århus og Odense

»Friskolernes Udeskolekursus« 
1.-2. april + 5. september 
Odsherred, Sjælland

»Skoleårets planlægning«
6.-8. april 2016 
Park Hotel, Middelfart 

»Den skilte familie«
20. april 2016 
Friskolernes Hus

»Matematikvejleder I«
25.-27. april 2016 
Brogården, Strib

»Landsmøde«
30. april - 1. maj 2016 
Comwell Kolding 

»Læsevejleder II«
2.-4. maj 2016 
Thaisen Hus, Ringe

»Helt nye skoler«
29. juni 2016 
Friskolernes Hus

Bestilling af årsberetninger

Dansk Friskoleforenings årsberetning sendes til alle skoler. Skolerne modtager 1 stk. årsberetning pr. ansat samt 10 pr. skole.
Såfremt I ønsker flere årsberetninger - eksempelvis til hele forældrekredsen - kan det bestilles ved at sende en mail med antal-
let til birgitte@friskoler.dk. Ekstrabestillinger koster 5 kr. pr. eksemplar.

http://www.friskoler.dk/da/kurser/nye-faelles-maal/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/friskolernes-udeskolekursus/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skoleaarets-planlaegning/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/den-skilte-familie-ansvar-etik-og-kommunikation/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/matematikvejleder-modul-i/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/friskolernes-laesevejlederkursus-modul-ii/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/
mailto:birgitte@friskoler.dk

