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Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Kommende arrangementer 

a) Sund præstation 

b) TR-træf 

3. Evalueringer 

a) KB-seminar 30. – 31. august 

b) TR1 12. september 

4. Netværk 

5. Organiseringsstrategien 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og Kreds 4 

7. Evt.  

 
1. Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Kommende arrangementer 

a) Sund præstation 

03.10. Hoptrup Efterskole 

Foreløbigt 18 deltagere, men der er 14 dage endnu til tilmeldingsfristen, så vi tror på flere tilmel-

dinger. 

Vi tilbyder kørselsgodtgørelse ved selv at hente formularen på hjemmesiden. 
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b) TR-træf 

Forslag til foreløbigt program: 

Mandag d.19.02.18 

13:00 Ankomst og sandwich 

13:30 – 15:30 Bolette Bom ”Forældrepres” for TR og AMR 

16:00 – 18:00 Netværksmøder for TR og AMR (Bolette er facilitator for AMR´erne) 

19:00 Middag (AMR inviteres til at spise med) 

 

Tirsdag d. 20.02.18 

9:00 – 12:30 TR-E ”Organisering” for TR 

13:30 – 15:00 Sidste nyt fra foreningen (v. Monica eller en konsulent) for TR 

 
3. Evalueringer 

a) KB-seminar 30. – 31. august 

Masser af relevant indhold. 

Orientering om OK18 relevant på trods af skræmmende udsigter 

Diskussionen om frivillighed bør vises større opmærksomhed 

 
b) TR1 12. september 

14 deltagere. 

Deltagerne var ret stille i starten, men efterhånden voksede spørge- og diskussionslysten. 

Der er behov for individuel snak. Den sidste halve time kunne evt. bruges til det. 

 
4. Netværk 

Vi skal afholde netværksmøder i uge 43 eller 44 forud for repræsentantskabsmødet. 

 

Efterskolerne har indkaldt til 4 forskellige møder, 23.10. på Øse Efterskole, 24.10. på Sundeved Efter-

skole, 31.10. på Agerskov Ungdomsskole og 02.11. på Skanderup Efterskole. 

 

Det tyske netværk og Netværk Syd holder deres møder d. 24.10. 

 

Netværk Nords møde er endnu ikke fastsat. HE står for mødet. 

 
 
 
 
 
 



KB-referat 
 

 

5. Organiseringsstrategien 

Sekretariatet er i gang med at arrangere hvervemøder på udvalgte kristne friskoler. 

 

HE ringer til nye medlemmer fra grundskoler, FTH ringer til nye medlemmer på efterskoler, og IF rin-

ger til nye medlemmer på tyske skoler. 

 
6. Seneste nyt fra FSL centralt og Kreds 4 

Formand og næstformand har været på seminar. Laust Høgedahl havde et interessant oplæg om or-

ganisering. Det kunne vi måske arbejde videre med senere. 

 

KB vil foreslå vedtægtsændring s. 16 stk 11 ”Kredsformanden og kredsnæstformanden kan dog ikke 

vælges som økonomiansvarlig”. Vi foreslår, at ”og kredsnæstformanden” udgår. 

Frist for indsendelse af ændringsforslag er d. 13.10.17.  FTH laver et forslag til tekst til KB-mødet d. 

10.10.17. 

 

Der har forsøgsvis været afholdt webinar om løn med deltagelse af en række efterskoler. 

Der var lidt tekniske problemer, men i øvrigt en god idé. Måske kan vi få fat i flere TR´er ad den vej.  

Også velegnet til andre emner, fx arbejdstid. 

 

Velkommen til ny TR på Åbæk Efterskole, Rene Iversen 

Velkommen til ny TR på Sct Knuds Skole, Sandra Deleuran Kirketofte  

 

Sønderborg Friskole er lukket. 

 

7. Evt.  
 

Næste møde: 10. oktober kl. 14:40 

Mødet sluttede kl. 19:10 

 


