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1. Dagsordenen blev godkendt 
 

 
2. Kommende arrangementer 

 
Tr-træf d. 19. – 20. februar 
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Vi gennemgår deltagerlisten og programmet. 
Vi kan bruge de eksisterende netværk til netværksmøderne. HE laver inddelingen. 
Vi får brug for et gruppelokale til netværksmøderne. 
Middag: 2 retter mad m. 2 glas vin 
Efterfølgende vogn med chips og drikkevarer. 
Vi bruger et af centrets procesværktøjer til aftenhygge. 
HE bestiller konferenceskilte på HKC. 
HE undersøger, om Bolette ønsker at deltage i middagen. 
Vi ved endnu ikke, om Rasmus Jon Nielsen skal overnatte. 
TH sender en reminder til deltagerne, evt. med deltagerliste. 
 
 

Pensionsmøde d. 13. marts 
TH sender invitation ud nu. 
Forudgående KB-møde starter kl. 14:00. 
 
 
TR5 d. 21. marts 
HE, FTH og TH står for kurset. IF deltager evt. også. 
Undervisningsstoffet er lagt ud i skolekomkonferencen. Det fordeles på KB-mødet d. 13.03. 
 
TR-E og generalforsamling m.m. d. 9. april 
LM laver en invitation til TR-E 
Der vil evt. blive mulighed for at spise middagsmad på skolen, inden kurset starter. 
TH undersøger dette. 
Planen for dagen vil således være: 
Mad fra 12:30.  
TR-E 13:00 – 16:00 
Kaffe/te 16:00 - 16:30. 
Generalforsamling 16:30 – 18:00 
Aftensmad kl. 18:00: Byg selv burger 
Uffe orienterer 18:30 – 20:00 
 
LM laver 1. indkaldelse til generalforsamling og kandidatlister. Udsendes sammen med nyhedsbrev 
sidst på denne uge og lægges på hjemmesiden. 
Formand, KB-medlemmer og revisorer på valg genopstiller. 
 
 

3. Konfliktberedskab 
Vi benytter de eksisterende netværk og kontaktpersoner. 
HE forestår kontakten mellem kredsen og sekretariatet. 
Foreløbig afventer vi udviklingen i forhandlingerne. 
Hvis der varsles konflikt, tager vi initiativ til, at der oprettes netværkslister på de enkelte skoler. 
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4. Netværk 
Der har været møde i det tyske netværk. Der blev talt om overenskomstforhandlinger, TR-træf og pro-
blemer på skolerne. Forældrepres er et aktuelt problem.  
Der er opstået en del problemer i forbindelse med, at pædagoger overgår til lærerløn. 
Sekretariatet er involveret. 
 
 

5. Organiseringsstrategi 
Medlemstallet udvikler sig roligt i den rigtige retning. 
Vi drøfter voluntørarbejdet på efterskoleområdet og frivillighed i det hele taget. Dette bør være i fokus i 
den kommende tid. 

 
 

6. Økonomi 
Regnskabet er blevet revideret. 
Der er ikke brugt så mange penge på medlemmer, som budgetteret. Til gengæld er der brugt mere på 
TR. 
Det skyldes, at AMR er bogført under TR. 
 
Vi leger med tanken om et arrangement på HKC for menige medlemmer. 
Der vil skulle afsættes midler hertil i budgettet. 

 
 
 

7. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 
Vi venter spændt på seneste nyt fra OK18 
 
Velkommen til nye TR: 
Sanne Østergård Hansen på Fredericia Realskole 
Rasmus Sort Knudsen på Sundeved Efterskole 
Lars Birkmose på Løgumkloster Efterskole 

 
 
 

8. Evt.  
Intet 
 

 
Næste møde: 13. marts kl. 14:00 på Agerskov Ungdomsskole 

 
Mødet sluttede kl. 17:45 

 


