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KB- møde tirsdag d. 07.11. 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 

4. Hjemmesiden 

5. Netværk 

6. Organiseringsstrategien 

7. Økonomi 

8. Seneste nyt fra FSL centralt og Kreds 4 

9. Evt.  

 
1. Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Kommende arrangementer 

Repræsentantskabsmødet 
Finn motiverer kredsens forslag. 
 
TR-træf 
Vi finpudser programmet. Invitationen skal ud inden jul. 
 
19.02. for TR og AMR 
13:00   Ankomst, frokostbolle 
13:30 – 15:30  Forældreengagement v. Bolette Bom 
16:00 – 18:30  Netværksmøder 
19:00   Middag 
  Socialt samvær 
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20.02. for TR 
8:00   Morgenmad  
9:00 - 12:00  Workshop: Udvikling af fællesskaber v. Rasmus Jon Nielsen 
12:00 - 13:00  Frokost 
13:00 – 15:00  Sidste nyt i foreningen v. Monica 
 
Vi laver én invitation til TR’er og én til AMR´er i NemTilmeld og linker til vores egen invitation og sekre-
tariatets beskrivelse af Bolettes oplæg. 
 
Pensionsmøde d. 13. marts. 
Forslag til lokalitet: Agerskov Ungdomsskole? 
 
Generalforsamling afholdes på Skanderup Efterskole 

 
 

3. Evalueringer 
Intet siden sidst 

 
 

4. Hjemmesiden 

Den nye hjemmeside gik i luften d. 1. november. 

Vi kigger på layout, indhold og muligheder. Bemærk, at der er mulighed for kommunikation mellem tillidsvalgte 

og medlemmer på siden. 

Vi retter oplysninger om kredsen til og aftaler flg. opgavefordeling fremover: 

 Lene lægger arrangementer og referater på siden. 

 Torben arbejder med budget og nyheder. 

 
5. Netværk 

Det tyske netværk havde møde d. 24.10. 

Der mangler skoleledere på 3 af skolerne. Flere TR’er er konstituerede ledere. 

 

Netværk Syd, 5 deltagere. En god snak bordet rundt. 

 

Netværk Nord 

Hvilke regler gælder for pensionsdækning af tillæg? 

HE undersøger. 

 

Der har været afholdt 3 netværksmøder for efterskoler. 1 møde måtte aflyses. 

Der blev talt om det frivillige arbejde, arbejdstid og løn. 

VIGGO bruges mere og mere til at registrere arbejdstid. 

 

 

6. Organiseringsstrategien 
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Et af møderne med Josua på de kristne skoler er blevet flyttet på skolens initiativ. Måske bliver flere af møderne  

flyttet pga. sygdom. 

 

7. Økonomi 

HE har bestilt merchandisekrus. De leveres i dette regnskabsår og er således klar til udlevering på TR-træffet. 

 
8. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

Der er fremkommet et ønske om eksempler på tekst til lokalaftaler på hjemmesiden. 
Afhængig af resultatet af OK18 kunne vi måske arrangere en workshop for TR’er i foråret. 
 

 

9. Evt.  
Intet 
 

 
Næste møde: 5. december kl. 14:40 

 
Mødet sluttede kl. 17:15 

 


