
Bestyrelsesposten 
Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 87, 11. februar 2015 

 
 

Lilleskolerne  Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K   Tlf. 4422 7920  Fax 7020 2643  www.lilleskolerne.dk 
Redaktion: Peter Højgaard Pedersen  peter@lilleskolerne.dk  Tlf. 4422 7921 / 4054 9766 

          side 1 af 7 
  

 

 

Fem ting Lilleskolerne skal fremover 
 

Har	  Lilleskolerne	  fort-‐
sat	  en	  berettigelse	  som	  
forening	  –	  eller	  sam-‐
menslutning	  –	  hvis	  
repræsentantskabet	  til	  
april	  vælger	  at	  bakke	  
op	  om	  bestyrelsens	  

forslag:	  At	  skolerne	  fremover	  skal	  have	  	  
dobbeltmedlemskab	  af	  Lilleskolerne	  og	  
Dansk	  Friskoleforening?	  

Det	  var	  det	  centrale	  spørgsmål,	  der	  
blev	  belyst	  og	  drøftet	  på	  lederinterna-‐
tet	  forleden	  på	  Kobæk	  Strand,	  hvor	  
over	  40	  ledere	  var	  mødt	  op	  til	  godt	  et	  
døgns	  intenst	  arbejde	  med	  foreningens	  
fremtid.	  Efter	  mødet	  var	  svaret	  klart	  for	  
bestyrelsen:	  Ja!	  –	  der	  vil	  fortsat	  være	  
brug	  for	  Lilleskolerne	  –	  eller	  Lillesko-‐
lernes	  Sammenslutning	  (LS),	  som	  vi	  
lægger	  op	  til	  at	  kalde	  foreningen	  igen.	  	  

Efter	  et	  forrygende	  oplæg	  om	  krea-‐
tivitet	  og	  pædagogisk	  ledelse	  af	  profes-‐
sor	  Lene	  Tanggaard,	  tog	  skolelederne	  
fat	  i	  arbejdet	  med	  tankerne	  og	  mulig-‐
hederne	  for	  Sammenslutningen	  frem-‐
over,	  hvis	  og	  når	  skolerne	  via	  et	  dob-‐
beltmedlemsskab	  vil	  få	  deres	  overord-‐
nede	  politiske	  interesser	  varetaget	  af	  
Dansk	  Friskoleforening.	  Vil	  et	  sådant	  
medlemskab	  dræne	  Lilleskolerne	  for	  
indhold	  og	  opgaver?	  

Oplæggene,	  diskussionerne	  og	  sko-‐
leledernes	  input	  gjorde	  det	  soleklart,	  at	  
der	  stadig	  er	  brug	  for	  en	  forening	  som	  
LS.	  Netop	  i	  disse	  år	  og	  sandsynligvis	  
mange	  år	  fremover	  er	  der	  brug	  for	  en	  
modstemme	  i	  den	  pædagogiske	  debat	  i	  
offentligheden.	  En	  stemme,	  der	  taler	  for	  
børn,	  dannelse,	  fællesskab	  og	  -‐	  med	  
Lene	  Tanggaards	  ord	  –	  for	  ikke-‐
målstyret	  og	  ”uren	  pædagogik”!	  	  

	  
Resultatet	  af	  lederdøgnet	  arbejde	  og	  
både	  uformelle	  og	  formelle	  drøftelser	  
var,	  at	  der	  set	  med	  bestyrelsens	  er	  bred	  
enighed	  om	  5	  centrale	  forhold,	  der	  skal	  
tegne	  Lilleskolernes	  Sammenslutning	  
fremover:	  
 

• LS	  skal	  være	  denne	  offentlig	  
stemme.	  En	  stemme,	  der	  bl.a.	  yt-‐

rer	  sig	  om	  dannelse,	  reformpæ-‐
dagogik,	  samfundstendenser	  mv.	  
En	  stemme,	  der	  oplyser	  foræl-‐
drene	  og	  øvrige	  interessenter	  
om,	  at	  der	  findes	  et	  alternativ	  til	  
den	  mål-‐	  og	  kompetencefiksere-‐
de	  skole,	  der	  er	  en	  del	  af	  det	  her-‐
skende	  skole-‐	  og	  børnesyn.	  

 

• LS’	  offentlige	  stemme	  skal	  tage	  
udgangspunkt	  i	  noget	  fælles	  –	  	  en	  
grundfortælling,	  der	  skal	  udar-‐
bejdes	  af	  den	  kommende	  besty-‐
relse	  I	  dialog	  med	  skolerne.	  	  

 

• LS	  skal	  have	  mandat	  og	  styrke	  til	  
at	  kommunikere	  i	  medierne.	  	  

 

• LS	  skal	  have	  en	  relevant,	  regel-‐
mæssig	  og	  inspirerende	  kom-‐
munikation	  internt	  i	  form	  af	  ny-‐
hedsbrev	  og	  hjemmeside	  -‐	  med	  
fokus	  på	  pædagogik,	  dannelse	  
etc.	  -‐	  som	  kan	  inspirere	  skolerne	  
internt.	  

 

• LS	  skal	  fortsat	  afholde	  inspire-‐
rende	  og	  netværksunderstøtten-‐
de	  træf/møder/kurser.	  

 
Der	  bliver	  et	  stort	  og	  spændende	  arbej-‐
de	  for	  den	  kommende	  bestyrelse	  –	  i	  
samarbejde	  med	  skolerne	  -‐	  men	  det	  er	  
vores	  opfattelse	  i	  bestyrelsen,	  at	  sam-‐
menslutningen	  fremover	  i	  den	  nye	  
konstruktion	  med	  Dansk	  Friskolefor-‐
ening	  både	  bedre	  og	  skarpere	  kan	  teg-‐
ne,	  understøtte	  og	  belyse	  lilleskolernes	  
pædagogiske	  praksis	  og	  ideer.	  

Bestyrelsen	  går	  nu	  videre	  med	  dia-‐
logprocessen	  og	  mødes	  i	  marts	  med	  
bestyrelser	  og	  ledere	  fra	  skolerne	  til	  to	  
regionsmøder	  –	  vi	  håber,	  der	  kommer	  
lige	  så	  mange	  engagerede	  lilleskolefolk	  
og	  støtter	  op	  om	  debatten	  her.	  

Der	  er	  et	  liv	  og	  engagement	  i	  lille-‐
skoleverdenen	  i	  denne	  tid……	  
	  
Vi	  ses	  til	  regionsmøderne	  marts	  og	  
repræsentantskabsmøde	  i	  april	  

	  
Søren	  Erhard	  Hansen	  

Formand	  
	  

Lilleskolerne   
Ny Kongensgade 10 1. 
1472 København K   
 
Tlf. 4422 7920   
Fax 7020 2643   
 
peter@lilleskolerne.dk 
www.lilleskolerne.dk 

INDHOLD: 
 

Fem	  ting	  Lilleskolerne	  skal	  
fremover	  	  -‐	  fra	  lederinternat	  
om	  Lilleskolernes	  fremtid.	  
	  
Økonomien	  på	  plads	  for	  
overenskomstperioden	  
2015	  –	  2018	  -‐	  lønudviklin-‐
gen	  og	  de	  aktuelle	  overens-‐
komstforhandlinger.	  	  
	  
Tilsynsordningen	  evalue-‐
res	  
	  
Folketingets	  ombudsmand	  
sætter	  fokus	  på	  børns	  ret-‐
tigheder	  i	  frie	  skoler	  
	  
Skolevalg	  puster	  til	  myter	  
om	  frie	  skoler	  –	  ministeren	  
svarer	  på	  spørgsmål	  i	  Folke-‐
tinget	  
	  
NAVNE	  &	  SKOLER	  
-‐ Østerbro	  Lilleskole	  har	  

ansat	  ny	  skoleleder	  
	  
KORT	  NYT	  bl.a:	  	  
	  
KALENDER	  2015-‐16	  	  

REGIONSMØDER 
 

bestyrelsesmedlemmer 
og ledere 

 
4. marts 

på Byens Skole i Valby 
OG 

9. marts  
på Syddjurs Friskole 

 
INVITATION 
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Lilleskoletræf 2015: 
Repræsentantskabsmøde & Inspirationstræf 

 

24. - 25. april på Kobæk Strand Konferencecenter, Skælskør 
 

Repræsentantskabet 
er	  Lilleskolernes	  højeste	  myndighed.	  I	  år	  fremlægger	  bestyrelsen	  forslag	  om	  
vedtægtsændring	  om	  dobbeltmedlemsskab,	  således	  at	  alle	  lilleskoler	  bliver	  
medlem	  både	  af	  Lilleskolernes	  Sammenslutning	  og	  Dansk	  Friskoleforening.	  
Herved	  sikres	  den	  politisk	  indflydelse,	  et	  bredere	  funderet	  og	  fremtidssikret	  
sekretariat,	  kvalificeret	  rådgivning	  til	  skolerne	  og	  helt	  nye	  muligheder	  for	  at	  
Lilleskolernes	  Sammenslutning	  kan	  fokusere	  på	  pædagogik,	  ledelse,	  dannelse	  
og	  skolekulturen.	  	  
	  

Inspirationstræffet 
er	  stedet	  hvor	  bestyrelsesmedlemmer,	  skoleledere	  og	  andre	  skolefolk	  mødes	  
omkring	  nogle	  spændende	  foredrag	  og	  taler	  sammen,	  udveksler	  erfaringer	  og	  
suger	  ny	  inspiration	  til	  sig.	  
	  

Fredag 
12.30:	  	  	  	  Ankomst	  og	  sandwich	  

13.30:	  	  	  	  Repræsentantskabsmøde	  
18.30:	  	  	  	  Musikalsk	  underholdning	  

19.30:	  	  	  	  Middag,	  samvær	  og	  festligheder	  
	  

Lørdag 
9.00:	  	  	  Hvor	  står	  vi?	  –	  Nutidsanalyse	  herfra	  hvor	  vi	  står.	  Rune	  Lykkeberg	  
10.30:	  	  	  Stå	  fast	  –	  afvikling	  af	  udviklingstvangen.	  Svend	  Brinkmann	  

12.00:	  	  	  	  Niels	  Skousen	  med	  band	  –	  Koncert	  med	  Mr.	  “Herfra	  Hvor	  Vi	  Står”	  –	  
et	  glas	  og	  lidt	  at	  spise	  

	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TILMELDINGSFRIST: 20. februar til jeanette@lilleskolerne.dk 
 

 

Rune	  Lykkeberg,	  kultur-‐
redaktør,	  forfatter	  m.m.	  

Svend	  Brinkmann,	  professor	  i	  
almen	  psykologi,	  forfatter	  og	  
debattør	  

Niels	  Skousen,	  sanger,	  sangskriver,	  
musiker	  og	  skuespiller	  	  
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Økonomien på plads for 
overenskomstperioden 2015-2018 
	  
Lønudviklingen	  for	  lærere,	  ledere	  og	  
børnehaveklasselederne	  ved	  de	  frie	  
grundskoler	  vil	  udgøre	  ca.	  5	  %	  i	  de	  
næste	  3	  år	  i	  henhold	  til	  den	  aftale,	  som	  
Finansministeren	  indgik	  med	  Central-‐
organisationernes	  Fællesudvalg	  i	  fre-‐
dags	  –	  den	  såkaldte	  CFU-‐aftale.	  Største-‐
delen	  af	  lønstigningen	  udløses	  først	  i	  
2017.	  Selvom	  de	  økonomiske	  rammer	  
er	  på	  plads,	  er	  overenskomsten	  på	  de	  
frie	  skolers	  område	  dog	  langt	  fra	  i	  hus.	  

Overenskomstperioden	  er	  aftalt	  til	  3	  
år;	  fra	  1.	  april	  2015	  til	  31.	  marts	  2018.	  
Efter	  to	  perioder	  med	  to-‐årige	  overens-‐
komster	  –	  2011-‐13	  og	  2013-‐15	  –	  er	  vi	  
således	  tilbage	  til	  en	  3-‐årig	  overens-‐
komstperiode,	  hvilket	  alt	  andet	  lige	  
giver	  en	  bedre	  forudsigelig	  i	  økonomisk	  
henseende,	  og	  dermed	  også	  en	  længere	  
periode	  med	  ”ro	  på”,	  og	  dermed	  bidra-‐
ger	  til	  et	  godt	  samarbejde	  og	  arbejds-‐
miljø	  omkring	  løsningen	  af	  opgaverne	  
og	  tilrettelægningen	  af	  arbejdstiden	  på	  
den	  enkelte	  skole.	  	  

CFU-‐aftalen	  gælder	  for	  hele	  det	  
statslige	  område,	  som	  omfatter	  ca.	  
185.000	  ansatte,	  herunder	  lærerne	  ved	  
de	  frie	  skoler.	  Udover	  lønudviklingen,	  
som	  er	  beskrevet	  nedenfor,	  handler	  
CFU-‐aftalen	  om	  andre	  overordnede	  
spørgsmål,	  der	  er	  fælles	  for	  alle	  de	  un-‐

derliggende	  statslige	  overenskomster	  –	  
de	  såkaldte	  fællesoverenskomster	  og	  
organisationsaftaler.	  	  

Lærere,	  leder	  og	  børnehaveklasse-‐
ledere	  ved	  frie	  grundskoler	  har	  deres	  
egen	  organisationsaftale,	  som	  indehol-‐
der	  løntrin,	  opsigelsesbestemmelser	  
m.m.,	  samt	  tilhørende	  protokollater	  om	  
arbejdstid.	  Organisationsaftalen	  med	  
tilhørende	  protokollater	  forhandles	  i	  
disse	  uger	  mellem	  Moderniseringssty-‐
relsen	  og	  Lærernes	  Centralorganisati-‐
on.	  Disse	  forhandlinger	  skal	  være	  af-‐
sluttet	  senest	  i	  første	  uge	  i	  marts.	  Re-‐
sultatet	  af	  forhandlingerne	  skal	  sendes	  
til	  afstemning	  hos	  lønmodtagerorgani-‐
sationernes	  medlemmer	  –	  herunder	  
medlemmerne	  af	  Frie	  Skolers	  Lærer-‐
forening.	  Først	  når	  resultatet	  af	  disse	  
afstemninger	  foreligger,	  kender	  vi	  de	  
overenskomstmæssige	  rammer	  for	  de	  
kommende	  næste	  år.	  	  

Det	  er	  klart,	  at	  Moderniseringssty-‐
relsen	  og	  LC	  er	  toneangivende	  ved	  for-‐
handlingsbordet	  –	  også	  på	  de	  frie	  
grundskolers	  område.	  Men	  både	  Frie	  
Skolers	  Lærerforening	  og	  skoleforenin-‐
gernes	  repræsentanter	  ved	  forhandlin-‐
gerne	  bidrager	  også	  til	  at	  man	  når	  frem	  
til	  en	  aftale.	  

	  
Lønudviklingen i overenskomstperioden 2015-2018 
 
Lønudvikling  
i pct. i forhold til 31. marts 
2015 

2015 2016 2017 
I alt 

1. april 1. april 1. april 1. dec. 

Generel lønforhøjelse 0,27 0,80 1,00 1,50 3,57 

Reguleringsordningen – skøn 0,23 
sus-
pen-
deret 

0,70 udmøn-
tes ikke 0,93 

Generelle lønstigning  
inkl. reguleringsordning 0,50 0,80 1,70 1,50 4,50 

Reststigning  
– et skøn for lokal løndannelse m.v.  0,70 0,70 0,70 2,10 

Total for OK-perioden 2015-
2018 1,20 1,50 3,90 6,60 
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Andre elementer i CFU-aftalen 
	  
Forældreorlov	  –	  1	  uge	  ekstra	  til	  fa-‐
deren	  
Fædre,	  medmødre	  og	  mandlige	  adop-‐
tanter	  får	  ret	  til	  løn	  i	  7	  af	  de	  32	  ugers	  
forældreorlov.	  Moderen	  (og	  kvindelige	  
adoptanter)	  vil	  for	  vil	  fortsat	  have	  ret	  
til	  løn	  i	  6	  af	  de	  32	  ugers	  forældreorlov.	  
Ændringen	  har	  virkning	  for	  børn	  der	  
fødes/modtages	  den	  1.	  april	  2015	  eller	  
senere.	  
	  
ATP-‐bidraget	  forhøjes	  
I	  CFU-‐aftalen	  er	  der	  taget	  højde	  for	  en	  
generel	  forhøjelse	  af	  atp-‐bidraget	  pr.	  1.	  
januar	  2016,	  hvor	  ATP	  har	  planlagt	  at	  
hæve	  bidraget	  fra	  de	  nuværende	  270,-‐	  
kr.	  pr.	  måned	  til	  284,-‐	  kr.	  pr.	  måned.	  	  
	  

Kompetenceudvikling	  og	  kompeten-‐
cefonden	  	  
De	  nuværende	  aftaler	  om	  kompetence-‐
udvikling	  og	  kompetencefonden	  videre-‐
føres	  med	  enkelte	  justeringer.	  	  

På	  de	  frie	  skolers	  område	  når	  mid-‐
lerne	  fra	  kompetencefonden	  ud	  til	  sko-‐
lerne	  via	  Fordelingssekretariatets	  ud-‐
lodning	  af	  penge	  til	  skolerne	  til	  konkre-‐
te	  kompetenceudviklingsprojekter.	  
	  
Samarbejde	  og	  psykisk	  arbejdsmiljø	  
Parterne	  er	  enige	  om	  at	  styrke	  det	  cen-‐
trale	  og	  lokale	  samarbejde	  på	  arbejds-‐
pladserne	  og	  om	  at	  gøre	  en	  fælles	  ind-‐
sats	  for	  et	  godt	  psykisk	  arbejdsmiljø.	  
Der	  er	  afsat	  knap	  5	  mio.	  til	  dette	  formål	  
i	  det	  første	  år.	  

	  
	  

Tilsynsordningen evalueres  
	  
Undervisningsministeriet	   har	   iværksat	  
en	   evaluering	   af	   tilsynsordningen,	   som	  
trådte	   i	   kraft	   august	   2010.	   Tilsynsord-‐
ningen	  fra	  2010	  indførte	  certificering	  af	  
de	  tilsynsførende	  og	  muligheden	  for,	  at	  
skolen	  kan	  vælge	   selv-‐evaluering.	  End-‐
videre	   blev	   det	   særskilte	   tilsyn	   med	  
skoler	   uden	   prøver	   og	   skoler,	   der	   har	  
fravalgt	   prøve	   i	   historie,	   afskaffet;	   og	  
det	   statslige	   tilsyn	   blev	   lagt	   i	   fastere	  
rammer	  med	  en	  ny	  bekendtgørelse.	  	  	  

Skolerne	   bliver	   inddraget	   i	   evalue-‐
ringen	   gennem	   en	   spørgeskemaunder-‐

søgelse.	   Evalueringen	   vil	   også	   omfatte	  
interviews	  med	   et	  mindre	   antal	   skole-‐
ledere,	   bestyrelsesmedlemmer,	   tilsyns-‐
førende,	  udvalgte	  ressourcepersoner	  og	  
medlemmerne	   af	   Certificeringsudval-‐
get.	  Yderlige	  vil	  et	  nærmere	  studie	  af	  60	  
tilsynserklæringer	  indgå	  i	  evalueringen.	  	  

Skolerne	  modtager	   nærmere	   orien-‐
tering	   fra	   Undervisningsministeriet.	   Vi	  
opfordrer	   skolerne	   til	   at	   besvare	   spør-‐
geskemaundersøgelsen	  og	  deltage,	  hvis	  
man	  bliver	  spurgt	  derudover.	  

	  
	  
	  

Folketingets ombudsmand sætter  
fokus på børns rettigheder i frie skoler 
	  
Ombudsmanden	  har	  henvendt	  sig	  til	  
Undervisningsministeriet	  for	  at	  drøfte	  
FN´s	  Børnekonvention	  og	  inddragelse	  
af	  	  elever	  på	  frie	  grundskoler	  og	  efter-‐
skoler.	  Der	  arbejdes	  på	  en	  publikation,	  
der	  retter	  fokus	  på	  inddragelse	  af	  ele-‐
ver	  med	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  
situationer,	  når	  der	  er	  uenighed	  mellem	  
skole	  og	  hjem,	  når	  en	  elev	  har	  haft	  me-‐

gen	  fravær,	  når	  en	  elev	  overtræder	  
ordensregler,	  forældres	  manglende	  
betaling	  af	  skolepenge.	  	  

Dansk	  Friskoleforening	  og	  Lillesko-‐
lerne	  (og	  de	  øvrige	  frie	  grundskolefor-‐
eninger)	  har	  været	  indkaldt	  til	  møde	  
om	  emnet,	  og	  materialet	  er	  nu	  frem-‐
sendt	  til	  Ombudsmanden.	  Vi	  sørger	  for	  
at	  orientere,	  når	  der	  er	  nyt	  i	  sagen.	  
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”Skolevalg 2015” puster til myter om frie 
grundskoler – ministeren svarer på spørgsmål 
	  
I	  januar	  måned	  har	  8.	  og	  9.	  klasser	  lan-‐
det	  over	  kunnet	  deltage	  i	  Skolevalg	  
2015.	  Eleverne	  har	  kunnet	  vælge	  imel-‐
lem	  25	  mærkesager,	  som	  de	  har	  skullet	  
argumentere	  for.	  Se	  www.skolevalg.dk	  .	  	  

Den	  29.	  januar	  blev	  der	  afholdt	  valgt	  
for	  8.	  og	  9.	  klasserne,	  hvor	  blå	  blok	  
vandt	  med	  58%	  af	  stemmerne.	  	  

Én	  af	  mærkesagerne	  er	  ”Privatsko-‐
lerne	  skal	  tage	  et	  socialt	  ansvar”.	  Heref-‐
ter	  følger	  en	  video	  med	  Jens	  Jonathan	  
Steen	  (Cevea)	  samt	  tre	  links	  til	  kilder,	  
der	  underbygger	  hans	  (meget	  kritiske)	  
holdning	  til	  frie	  grundskoler.	  Én	  af	  tek-‐
sterne	  har	  han	  selv	  skrevet,	  en	  anden	  
tekst	  er	  også	  fra	  Cevea	  og	  en	  tredje	  er	  
skrevet	  af	  en	  tidligere	  vikar	  på	  en	  pri-‐
vatskole.	  	  

Desuden	  vises	  en	  faktaboks,	  der	  in-‐
dikerer,	  at	  hovedparten	  af	  frie	  grund-‐
skoler	  	  anvender	  test	  til	  optagelse	  af	  
elever,	  hvorefter	  man	  kan	  risikere	  at	  
blive	  frasorteret.	  

Lilleskolerne	  og	  Dansk	  Friskolefor-‐
ening	  mener,	  der	  er	  tale	  om	  en	  ganske	  
tendentiøs	  udlægning	  af	  en	  skoleform,	  

som	  er	  en	  hel	  del	  mere	  nuanceret,	  end	  
det	  fremlægges.	  Skolevalg.dk	  er	  et	  
sympatisk	  og	  vigtigt	  initiativ,	  som	  dog	  
har	  valgt	  et	  koncept,	  der	  risikerer	  at	  
præfabrikere	  firkantede	  holdninger	  til	  
en	  forholdsvis	  letpåvirkelig	  målgruppe.	  	  	  

Dansk	  Friskoleforening	  har	  rettet	  
henvendelse	  til	  Anni	  Matthiesen	  (V),	  
der	  har	  stillet	  spørgsmål	  til	  under-‐
visningsministeren	  om	  sagen,	  som	  blev	  
debatteret	  i	  folketingets	  spørgetime	  
den	  4.	  februar.	  Under	  debatten	  i	  spør-‐
getimen	  gjorde	  ministeren	  opmærksom	  
på	  at	  de	  25	  mærkesager	  der	  er	  valgt	  ud	  
til	  ”skolevalget”	  er	  blevet	  til	  under	  
medvirken	  af	  de	  politiske	  ungdomsor-‐
ganisationer	  og	  at	  det	  er	  meningen	  af	  
mærkesagerne	  skal	  rejse	  diskussion	  og	  
dele	  vandene.	  Men	  undervisningsmini-‐
ster	  Christine	  Antorini	  tilkendegav	  også	  
at	  hun	  er	  i	  dialog	  med	  Friskoleforenin-‐
gen	  om	  sagen,	  og	  at	  Friskoleforenin-‐
gens	  henvendelse	  vil	  indgå	  i	  evaluerin-‐
gen	  af	  Skolevalget.	  	  
 

NAVNE OG SKOLER 
	  

 

Østerbro Lilleskole 
	  
Bestyrelsen	  ved	  Østerbro	  Lilleskole	  har	  
ansat	  Jasmin	  Heide	  som	  skoleleder	  
efter	  Morten	  Pedersen,	  der	  opsagde	  sin	  
stilling	  lige	  før	  jul	  fordi	  han	  ønskede	  at	  

prøve	  noget	  andet.	  Jasmin	  Heide	  har	  
tidligere	  i	  en	  længere	  årrække	  været	  
skoleleder	  ved	  Halsnæs	  Lilleskole	  og	  
har	  det	  seneste	  års	  tid	  arbejdet	  på	  Ha-‐
reskovens	  Lilleskole	  som	  afdelingsle-‐
der.	  Jasmin	  Heide	  tiltræder	  1.	  Marts.	  	  
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KORT NYT 
	  
 
København  
– sprogvurdering 
	  
Alle	  frie	  grundskoler	  i	  Københavns	  
kommune	  har	  modtaget	  informations-‐
brev	  fra	  kommunen	  om	  sprogvurde-‐
ringsresultaterne	  for	  de	  børn	  der	  er	  
indskrevet	  i	  børnehaveklassen	  med	  
sprogscorer	  fra	  5-‐årsvurderingen.	  

Herved	  får	  de	  frie	  grundskoler	  ad-‐
gang	  til	  samme	  viden	  om	  eleverne	  som	  
de	  kommunale	  skoler	  i	  kommunen.	  
Københavns	  kommune	  har	  annonceret,	  
at	  de	  er	  på	  vej	  med	  et	  tilbud	  om	  kompe-‐
tenceudvikling	  til	  børnehaveklassele-‐
derne,	  således	  at	  disse	  for	  gode	  forud-‐
sætninger	  for	  at	  bringe	  resultaterne	  af	  
sprogvurderingen	  i	  anvendelse.	  	  
	  
	  
Rift om støtte fra  
Kompentence- og  
Uddannelsesfonden 
	  
Fordelingssekretariatet	  har	  nu	  fordelt	  
midlerne	  fra	  Kompetence-‐	  og	  Uddan-‐
nelsesfonden	  for	  2014.	  Der	  er	  ansøgt	  
om	  mere	  end	  dobbelt	  så	  meget,	  som	  
der	  er	  midler	  til.	  188	  skoler	  har	  søgt	  
om	  16.249.700	  kr.	  Men	  puljen	  havde	  
kun	  7.037.224	  kr.	  til	  rådighed,	  som	  er	  
fordelt	  på	  90	  skoler.	  Der	  er	  blevet	  
trukket	  lod	  blandt	  de	  skoler,	  der	  har	  
ansøgt	  om	  midlerne.	  Skoler,	  der	  ikke	  
tidligere	  har	  modtaget	  tilskud,	  har	  haft	  
1.	  prioritet.	  
	  
	  
Afsluttende prøve i idræt 
	  
Som	  bekendt	  har	  Undervisningsmini-‐
steriet	  udstedt	  en	  ny	  bekendtgørelse	  
om	  folkeskolens	  prøver.	  Denne	  inde-‐
holder	  blandt	  andet	  de	  nye	  regler	  for	  
prøve	  i	  idræt.	  Loven	  trådte	  i	  kraft	  den	  
1.	  august	  2014.	  Skolerne	  har	  med	  Sko-‐
leNyt	  fået	  tilsendt	  de	  relevante	  links	  til	  
bekendtgørelse,	  vejlening	  og	  informa-‐
tionsmateriale.	  	  

Elever med  
særlige behov afvises 
	  
Dansk	  Friskoleforening	  har	  spurgt	  
medlemsskolerne,	  om	  de	  i	  skoleåret	  
2013/14	  har	  været	  nødt	  til	  at	  sige	  nej	  
til	  at	  optage	  elever	  med	  støttebehov.	  
177	  skoler	  ud	  af	  271	  har	  deltaget	  i	  
undersøgelsen,	  som	  viser,	  at	  39	  procent	  
af	  skolerne	  har	  sagt	  nej	  til	  inklusions-‐
elever	  med	  et	  støttebehov	  under	  12	  
lektioner	  om	  ugen.	  Og	  41	  procent	  har	  
sagt	  nej	  til	  elever	  med	  behov	  for	  speci-‐
alundervisning	  i	  mere	  end	  12	  lektioner	  
om	  ugen.	  

I	  Kerteminde	  er	  emnet	  sat	  på	  et	  
kommende	  byrådsmøde,	  idet	  kommu-‐
nen	  oplever,	  at	  stadigt	  flere	  friskolele-‐
ver	  med	  særlige	  behov	  finder	  vej	  til	  
folkeskolerne,	  fordi	  friskolerne	  ikke	  
kan	  løfte	  opgaverne	  (økonomisk).	  	  
	  
	  
Forenkling vedrørende 
fratrædelsesgodtgørelser 
	  
Folketinget	  har	  vedtaget	  en	  ændring	  af	  
funktionærloven,	  som	  indebærer	  nye	  
regler	  for	  fratrædelsesgodtgørelser	  
efter	  længere	  ansættelsesperioder.	  
Ændringerne	  omfatter	  lærere,	  ledere,	  
børnehaveklasseleder	  og	  andre	  ansatte	  
ved	  frie	  grundskoler	  som	  er	  omfattet	  af	  
funktionærlovens	  varsler.	  

Såfremt	  medarbejderen	  har	  været	  
uafbrudt	  beskæftiget	  i	  samme	  virk-‐
somhed	  i	  12	  eller	  17	  år,	  opsiges,	  skal	  
arbejdsgiveren	  ved	  medarbejderens	  
udrede	  et	  beløb	  svarende	  til	  henholds-‐
vis	  1	  og	  3	  måneders	  løn.	  

Der	  ydes	  godtgørelse	  i	  alle	  tilfælde	  
ved	  fratræden	  efter	  opsigelse.	  Også	  når	  
vedkommende	  overgår	  til	  alderspen-‐
sion,	  på	  egen	  eller	  arbejdsgiverordning	  
eller	  til	  folkepension.	  

Fratrædelsesgodtgørelsen	  skal	  også	  
ydes	  i	  tilfælde	  af	  uberettiget	  bortvisning.	  
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Ny Nordisk Skole 
 
Næste	  ansøgningsrunde	  er	  i	  gang	  –	  
ansøgningsfristen	  er	  27.	  februar.	  Se	  
mere	  her:	  
Ny	  Nordisk	  Skole	  hjemmeside	  
 
 
Gavefonden nedlægges 
	  
Dansk	  Friskoleforening	  har	  pr.	  1.	   janu-‐
ar	  2015	  mistet	  godkendelse	  	  til	  at	  mod-‐
tage	   gaver,	   der	   er	   fradragsberettigede	  

for	   gavegiveren,	   i	   henhold	   til	   bestem-‐
melserne	  i	  ligningslovens	  §	  8	  A	  og	  §	  12,	  
stk.	   3.	   Årsagen	   er,	   at	   for	   få	   skoler	   har	  
valgt	  at	  benytte	  denne	  mulighed.	  
	  
Dette	   betyder,	   at	   “Gavefonden”	   ned-‐
lægges	   med	   øjeblikkelig	   virkning.	   Der	  
kan	   stadig	   søges	   om	   midler	   fra	   gave-‐
fonden,	   idet	   sidste	   uddeling	   vil	   blive	  
behandlet	   på	   styrelsesmøde	   den	   25.	  
marts	   2015.	   Ansøgninger	   bedes	   ind-‐
sendt	   senest	   i	   februar	   måned	   til	  
df@friskoler.dk.	  	  

 
	  
	  
	  
	  
	  

KALENDER 2015 - 2016	  

	  
20.	  februar	  	   SFO-‐leder	  netværk	  mødes	  –	  mødested	  ej	  fastlagt	  
4.	  marts	   Regionsmøde:	  Skal	  lilleskolerne	  fremover	  være	  medlem	  af	  

både	  Lilleskolernes	  Sammenslutning	  og	  Dansk	  Friskolefore-‐
ing?	  –	  på	  Byens	  Skole	  i	  Valby,	  kl.	  17-‐21.45.	  

9.	  marts	   Regionsmøde:	  Skal	  lilleskolerne	  fremover	  være	  medlem	  af	  
både	  Lilleskolernes	  Sammenslutning	  og	  Dansk	  Friskolefore-‐
ing?	  –	  på	  Syddjurs	  Friskole,	  	  kl.	  17-‐21.45.	  	  

24.	  –	  25.	  April	   Lilleskoletræf	  2015/	  Repræsentantskabsmøde	  på	  
Kobæk	  Strand	  ved	  Skælskør.	  	  

April/maj	   Ledermøde	  om	  OK	  2015	  	  
Maj/juni	   Intromøder	  for	  nyvalgte	  bestyrelsesmedlemmer	  	  
8.	  maj	  	   SFO-‐leder	  netværk	  mødes	  på	  Helsingør	  Lille	  Skole	  
30.	  maj	   Ekstraordinært	  Repræsentantskabsmøde.	  
16.	  –	  17.	  september	   Ledertræf	  2015	  	  
november	  2015	   Specialundervisnings	  og	  inklusionstræf	  2015	  
21.-‐23.	  september	  2016	   Ledertræf	  2016	  	  	  
	  
	  

Redaktion af nyhedsbrevene: 
(SkoleNyt,	  Bestyrelsesposten/BestyrelsesNyt	  og	  Den	  frie	  Skole):	  	  
	  
Maren	  Skotte,	  Søren	  Stein	  Brinck,	  Peter	  Højgaard	  Pedersen,	  Jeanette	  Ebenhardt	  Veggerby	  
Hovedredaktøren	  denne	  måned:	  Maren	  Skotte.	  
Ansvarlig	  for	  denne	  Bestyrelsespost:	  Peter	  Højgaard	  Pedersen/Jeanette	  Ebenhardt	  Veggerby	  


