
KB-referat 
 

 

 
2017, 10.10. 

 
 
 

KB- møde tirsdag d. 10.10. 2017 kl. 14:40 Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Kommende arrangementer 

a) Repræsentantskabsmødet 

b) TR-træf 

3. Evalueringer 

a) Sund præstation 

4. Netværk 

5. Organiseringsstrategien 

6. Økonomi 

7. Seneste nyt fra FSL centralt og Kreds 4 

8. Evt.  

 
1. Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Kommende arrangementer 

a) Repræsentantskabsmøde 

Der deltager 26 tillidsrepræsentanter fra kreds 4 i TR-E delen. 

Vi diskuterer og formulerer kredsbestyrelsens ændringsforslag til kredsvedtægterne samt motivering herfor. 

FTH indsender forslaget (Frist 13.10.) 

 

b) TR-træf 

Oplægsholder til TR-E ”Organisering” har ferie, når vi har TR-tæf. 

Vi prøver i stedet at lægge arrangementet forud for kredsgeneralforsamling og orientering om 

overenskomst d. 9. april. 
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Vi mangler så et indslag til TR-træf. Forslag: Det delte lærerværelse (oplægget blev ikke oprettet 

på TR-E i forbindelse med repræsentantskabsmødet). HE undersøger, om instruktøren, Rasmus 

Nielsen, kan denne dato. Storm Steensgård er også i spil med foredraget Sund præstation udvidet 

med workshops. 

Bolette har afsat hele mandagen. Hun holder oplæg om forældrepres og styrer netværksmøde for 

AMR´erne. 

3. Evalueringer 
a) Sund præstation 

Ca. 20 deltager. 

Spændende foredrag. Meget viden. En forfriskende ny indgangsvinkel til emnet. 

 
4. Netværk 

Der opfordres til at tale om principprogram på de kommende netværksmøder forud for repræsentant-
skabsmødet. 
 
Meget få tilmeldinger til møderne for efterskolenetværkene. Der udsendes reminder. 
Set med de positive briller er der dog allerede nu flere tilmeldte til netværksmøderne, end der var del-
tagere på forrepræsentantskabsmødet sidste år. Dette taler for at holde fast i den nye model. 

 
 

5. Organiseringsstrategien 
Der er p.t. 1046 medlemmer. Dette er en stagnation. 
 
Joshua har aftalt hvervemøder på Sydvestjyllands Efterskole 02.11., på Agerskov Kristne Friskole 
08.11., på Frøstruphave Efterskole 15.11. og på Løgumkloster Efterskole 21.11. 
 
HE og FTH besøger Billum Friskole 14.11. 
 Rikke Friis og HE besøger Sønderborg International School 02.11. og International School of Bil-
lund.11. 
 
Vi retter hver især henvendelse til de TR ‘er fra vores netværk, som vi aldrig hører fra. 

 
 

6. Økonomi 
Der er kommet en kvartalsoversigt fra Lars. Det ser ud til, at vi kommer ud med et overskud. 
Vi indkøber 300 krus, som deles ud til TR ‘er, TR-suppleanter og AMR ‘er fx i forb. m. TR-træf og net-
værksmøder. 
Krusene skal være med til at styrke foreningens synlighed på lærerværelserne. 
 

 
7. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

Velkommen til nye TR´er:  
på Billum Friskole, Lea Mølholm 
på Jejsing Friskole, Keen Andersen 
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Vi anbefaler, at man ikke bruger sin skolemail til TR-arbejde. 
 

 

8. Evt.  
TH foreslår, at vi prøver at arbejde med videokommunikation. Vi kunne fx præsentere punkter fra 
dagsordenen el.lign. og udsende et link sammen med et nyhedsbrev. 

 

 
Næste møde: 5. december kl. 14:40 

 
Mødet sluttede kl. 18:00 

 


