
                                     
                               
 
Sådan arbejder bestyrelsen i Dansk Friskoleforening  

September	2020 

Baggrund 
Dansk	Friskoleforening	–	FRISKOLERNE	-		har	sin	rod	i	den	foreningsdemo-
kratiske	tanke,	og	ønsker	at	fastholde	sit	udgangspunkt	i	dette.	 

Dansk	Friskoleforening	forstår	sig	selv	som	en	del	af	civilsamfundet,	der	ud-
springer	af	livsverdenen	og	dens	mange	forståelser	af,	hvordan	forholdet	bør	
være	mellem	den	enkelte,	samfundet	og	staten	–	altså:	hvordan	man	forholder	
sig	til	demokrati.	Foreningen	er	også	en	interesseorganisation,	der	varetager	
medlemmernes	specifikke	sigte	og	fælles	interesser	over	for	beslutningsta-
gere	i	det	politiske	system. 

Bestyrelsesarbejde,	udvalgsarbejde	og	andre	aktiviteter	i	Dansk	Friskolefor-
ening	er	båret	af	det	frivillige	engagement	–	som	et	slags	”frivilligt	borgerligt	
ombud”	blandt	foreningens	medlemmer:	forældre,	skolekredsmedlemmer,	le-
dere,	lærere	øvrige	ansatte	og	enkeltmedlemmer.	 

Styrkelse	af	organisationsarbejdet	 
Bestyrelsen	har	en	ambition	om	at	være	politikskabende	og	dermed	være	i	
stand	til	at	give	svar	på	relevante	dagsordener	men	også	skabe	dagsordener.	
Arbejdet	i	bestyrelsen	skal	derfor	fokuseres	på	at	diskutere	og	formulere	poli-
tikker,	der	flugter	med	foreningens	formål	og	strategi.	 

Bestyrelsens	lederskab	er	at	se	fremtiden,	vælge	hovedretning,	prioritere,	
kommunikere	og	skabe	rammer	for	netværk.	Vi	forstår	lederskab	som	dét	at	
have	overblik	og	mod	til	at	se	og	gøre	nyt.	 

Bestyrelsen	har	ansvar	for	løbende	at	afveje,	hvilke	kompetencer,	ressourcer	
og	strategisk	beredskab,	der	er	behov	for	for	at	styrke	det	politiske	arbejde.	

Der	afsættes	økonomiske	ressourcer	til	frikøb	af	bestyrelsesmedlemmer.	Der-
med	stilles	der	krav	til	deltagelse	og	til	at	være	duelige	til	at	varetage	opga-
verne.	

Arbejdsform	 
Bestyrelsen	er	den	overordnede	ledelse	af	foreningen	og	fastlægger	vision	og	
strategi	for	foreningens	arbejde	og	prioriteringer.	Det	strategiske	arbejde	til-
passes	løbende	den	virkelighed,	vi	er	en	del	af.	
	
Bestyrelsens	arbejde	og	mødevirksomhed	er	kendetegnet	ved	en	åben	og	nys-
gerrig	tilgang	til	både	indhold	og	form.		
	
Bestyrelsen	er	opmærksom	på	vigtigheden	af	gruppens	samlede	formåen	og	
er	derfor	optaget	af	at	skabe	grobund	for	inspirerende,	engagerende,	



                                   

involverende	og	nysgerrige	møder,	der	kan	udmøntes	i	konkrete	resultater	og	
handlinger.	
	

Forventninger	om	deltagelse	 
Der	er	følgende	forventninger	til	deltagelse	i	bestyrelsesarbejdet	-	 

• Stabilt	fremmøde	og	deltagelse	i	bestyrelsesarbejde	og	udvalgsarbejde	
(90%	fremmøde).	

• At	være	velforberedt	så	bestyrelsesmedlemmer	kan	kvalificere	debat-
ten	og	tage	aktivt	stilling	til	dagsordenen.	

• Bestyrelsesmedlemmer	skal	være	indstillet	på	at	videndele	til	gavn	for	
foreningens	overordnede	formål	og	formandens	arbejde.	

• Bestyrelsesmedlemmer	deltager	aktivt	i	planlægning,	forberedelse,	af-
vikling	og	evaluering	af	møderne.	

• Bestyrelsesmøderne	afvikles	off-line.	Der	afsættes	tid	i	forbindelse	
med	frokost	til	telefonsamtaler,	mailkorrespondance	mv.		

Frikøb	af	styrelsesmedlemmer	 
Dansk	Friskoleforening	foretager	frikøb	af	bestyrelsesmedlemmerne. 

Foreningen	ledes	af	formanden,	ligesom	formanden	tegner	foreningen	i	alle	
sammenhænge.	Derfor	er	formanden	frikøbt	på	fuld	tid.	Dette	er	sket	siden	
2005. 

Øvrige	bestyrelsesmedlemmer	frikøbes	med	2.095	(reguleres	efter	pris/	løn-
stigning)	kr.	pr	styrelsesmøde	med	tilhørende	forpligtelser.	Dertil	kommer	
nærmere	fastsat	refusion	for	udgifter	til	transport,	forplejning	m.v.	(Grund-
pakken).	

Der	afsættes	endvidere	et	årligt	beløb,	der	kan	benyttes	til	frikøb	eller	vikar-
dækning	til	bestyrelsesmedlemmer	i	de	tilfælde,	hvor	der	er	brug	for	delta-
gelse	uden	for	aftalte	mødetidspunkter.	Der	betales	260	kr.	pr.	time.		

Beskrivelse	af	»Grundpakken« 

Indhold Forventning 

Bestyrelsesmøder 
  
- 7 dagsmøder (9 – 16)  
- 2 internatmøde (a 24 

timer)  

- Læsetid til dagsorden og bilag  
- Læsetid til løbende orientering fra formand og Friskolernes Hus  
- Fremmøde  
- Deltagelse i minimum 90% af bestyrelsesmøderne  
- Deltagelse i, afvikling af og opfølgning på bestyrelsesmøder  

Udvalgsarbejde 
 
- Ad-hoc udvalg 
- Forretningsudvalg  

- Ad-hoc opgaver fastsættes løbende  
- Der konstitueres et forretningsudvalg jf vedtægten, der består af for-

mand, næstformand, kasser og sekretariatsleder. 
- Forretningsudvalget har ansvar for bestyrelsens dagsordener, årshjul 

og koordination af bestyrelsens arbejde  



                                   

Landsmøder 
Deltagelse betales af foreningen med aftaler om konkrete opgaver og 
værtsskab.  

Øvrige møder  
- Deltagelse er frivilligt  
- Mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne medvirker som vært eller bi-

dragsyder  
Faste møder/træf/kon-
ferencer 
 
Ledertræf (1 døgn) 
Ledelse af fri skole/ le-
derkursus  
Kreativitet og dannelse – 
konference Frie Skolers 
Fællesmøde Together-
ness 

- Deltagelse er frivilligt 
- Ambition: at bestyrelsen repræsenteret 
 

Besøg på nye medlems-
skoler 

Bestyrelsesmedlemmer besøger min 1 ny medlemsskole årligt (fx i forbin-
delse med interntmøde).  
Forberedelse af skolemøder: mødeaftale og afvikling efter guideline  
 

Forligsnævnet (1 og 5 
møder årligt) 

- Forberedelse forud for møder (forventning: meget læsestof)  
- Der konstitueres to ”mødeledere”. 

Folkemødet - Forberedelse og deltagelse i 3 – 4 dage på Bornholm i juni måned. 
- Deltagelse besluttes årligt 

Diverse repræsentatio-
ner (aftales ved konsti-
tuering) 

- Den Frie Lærerskole 
- Fondene 
- Friskolearkivet 
- Daginstitutionernes Landsorganisation  
 

	

Forretningsudvalget 
Bestyrelsen	har	et	forretningsudvalg,	der	består	af	formand,	næstformand	og	
kasserer.	Sekretariatslederen	er	ligeledes	tilknyttet.	Forretningsudvalget	har	
følgende	opgaver	jf.	kommissorier:	 

• Personaleansvar	for	sekretariatsleder.		
• Uddelegeret	personaleansvar	til	sekretariatsleder.		
• Ansvar	for	foreningens	økonomi.		
• Kan	træffe	beslutninger	på	foreningens	vegne,	der	skal	søges	godkendt	

på	førstkommende	bestyrelsesmøde.		
• Ansvar	for	udarbejdelse	af	dagsordener	til	bestyrelsesmøder		
• Udarbejder	og	følger	op	på	bestyrelsens	årshjul	samt	indskriver	prin-

cipbeslutninger	i	forretningsorden		
• Daglig	koordinering	af	foreningens	arbejde		

Kommunikationschefen	medvirker	i	udarbejdelse	af	dagsordener	og	
den	daglige	koordinering	af	foreningens	arbejde.		



                                   

Frikøb	af	næstformand		
For	at	understøtte	ambitionerne	om	øget	videndeling,	øget	fordeling	af	opga-
ver,	øget	kvalificering,	øget	kvalitet	i	det	politiske	arbejde	og	mindre	skrøbe-
lighed	i,	at	rigtig	mange	opgaver	er	placeret	alene	hos	formanden,	gennemfø-
res	et	frikøb	af	næstformand.	Ordningen	evalueres	hvert	år.		

Næstformanden	har	følgende	særlige	opgaver:		

- Medlem	af	Forretningsudvalget		
- Stedfortræder	for	formand		
- Indgår	i	sparring	med	formand		
- Medvirker	i	planlægning,	afvikling	og	opfølgning	på	bestyrelsesmøder	
- Medvirker	efter	aftale	i	politisk	udvalgsarbejde	og	partnerskaber		

Frikøb	af	kasserer		
For	at	understøtte	ambitionerne	om	øget	videndeling,	øget	fordeling	af	opga-
ver,	øget	kvalificering,	øget	kvalitet	i	det	politiske	arbejde	og	mindre	skrøbe-
lighed	i,	at	rigtig	mange	opgaver	er	placeret	alene	hos	formanden,	gennemfø-
res	et	frikøb	af	kasserer.	Ordningen	evalueres	hvert	år.		

Kassereren	har	følgende	særlige	opgaver:	 

• Medlem	af	Forretningsudvalget		
• Indgår	i	sparring	med	formand	og	næstformand		
• Har	i	samarbejde	med	Friskolernes	Hus	overblik	over	foreningens	øko-

nomi.		
• Medvirker	i	planlægning,	afvikling	og	opfølgning	på	styrelsesmøder.		

Beskrivelse	af	»Tillægspakken«	

Indhold Opgaver Frikøb 
Næstformand
  

Indgår i Forretningsudvalget 
- ansvar for ansættelsesmæssige forhold for sekreta-
riatsleder 
- stedfortræder for formand 
- inddrages i videndeling med formand 
- medvirker i planlægning, afvikling og opfølgning på 
møder og anden aktivitet 
- koordinerer tværfaglige dagsordener – fx internatio-
nalt arbejde, dagtilbud m.v. 
 

60.000,- 

Kasserer Indgår i Forretningsudvalget 
- ansvar for ansættelsesmæssige forhold for sekreta-
riatsleder 
- samarbejder med sekretariatsleder og bogholder 
om overblik over foreningens økonomi 
- indgår i sparring med næstformand og formand 
- medvirker i planlægning, afvikling og opfølgning på 
styrelsesmøder 

60.000,- 



                                   

  
Internationalt 
arbejde 

Deltagelse i konferencer mv. i udlandet  

	
	
Kursusdeltagelse	for	bestyrelsesmedlemmer	
Medlemmer	af	bestyrelsen	kan	uden	beregning	deltage	i	foreningens	arrange-
menter	som	repræsentant	for	foreningen.		
Dette	gælder	eksempelvis	foreningens	eget	ledertræf	og	bestyrelseskurser.	
Deltagelse	i	arrangementer	herudover	kan	blive	aktuelt	afhængigt	af	det	aktu-
elle	kursusudbud.	Ved	foreningens	øvrige	kurser	og	arrangementer,	og	hvor	
der	indgår	reel	undervisning/rådgivning,	kategoriseres	deltagelse	som	noget,	
der	vedrører	egen	skoledrift.	
	
 
  
 
 
 
 
 


