
02.05.2017 
Referent: IF 

 

KB-møde på Comwell Sønderborg, tirsdag den 2/5 2017 kl. 15.30 

Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Afbud: 
Lene Mikkelsen (LM) 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Evalueringer: 

Kravopstillingsmøde og Generalforsamlingen  

3) Kommende arrangementer: 

TR5 i 2018. 

4) Netværk 

5) Konstituering pr. 1/8 ’17 

6) Arrangementer og datoer næste skoleår 

7) Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

8) Evt. 

 

1. Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Evalueringer 

Kravopstillingsmøde: 

Det var et interessant møde, men der kunne godt have været afsat mere tid end den 
halvanden time, som vi brugte.  

Generalforsamlingen:  

HEH sørger for at såvel beretningen som referatet kommer på kredshjemmesiden. 

 

3. Kommende arrangementer: 

KB-møde samt pensionsmøde: Tirsdag den 13.03.2018 

TR5 afholdes torsdag d. 22.03.2018 (kl. 9.30-15.30) 



 

 

4. Netværk: 

Der har været afholdt netværksmøder i hhv. Netværk Nord, Efterskolenetværket (to 

møder) og det tyske netværk. 

Netværk Syd mødes mandag d. 29.05.17 på Aabenraa Friskole 

 

5. Konstituering pr. 1/8 ’17: 

Formand: Hans Erik Hansen 

Næstformand: Finn Trond Hansen 

Økonomiansvarlig: 

Sekretær: 

Hjemmesideansvarlig: Torben Hansen 

Kontaktperson for der tyske netværk: Inga Fries 

Fordelingen af de sidste ubesatte poster udsættes til KB-mødet i juni. 

 

6. Arrangementer og datoer næste skoleår 

KB satser på at lave TR-E-moduler på TR-træffet (19.-20.02.2018) ang. ”Organisering” og 

”Forældrenes engagement kan påvirke lærernes arbejdsmiljø negativt” 

KB arbejder på at lave et medlemsmøde med titlen: ”Sund præstation”. Der planlægges 

med enten uge 39 eller 40. 

KB overvejer, om der skal arrangeres et for-repræsentantskabmøde dette år. 

Næste års generalforsamling forventes at ligge mandag den 09.04.2018.  

 

7. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

HEH og IF har været på skolebesøg på Jejsing Friskole (26.04.17) 

Det sidste løntjekmøde i kredsen afholdtes 02.05.2017. Det har været nogle gode 

arrangementer med tilsammen over 100 deltagere. 

Velkommen til ny TR’er: Anders Kousgaard Amdi, Aller Friskole 

 



8. Evt. 

KB opfordrer TR’er ude på skolerne til at samle tilmeldinger til de kommende 

generalforsamlinger, så der ikke glipper nogle tilmeldinger. 

Mødet sluttede kl. 16.45. 

 

Herefter var der løntjeksmøde med lønkonsulenter fra FSL. 

 


