
 
 

KB-referat 

 
2018, 15.05 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d. 15.05. 2018 kl. 14:45 Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering 

3. Evaluering af TR-E og generalforsamling 

4. Næste års arrangementer 

5. Netværk 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

7. Evt.  

 
1. Tilføjelse til dagsordenen: 

Nyt punkt 4: Evaluering af kredsens kan- og skalopgaver 
Følgende punkter rykker efterfølgende. 

 
 

2. Konstituering: 
Finn Trond Hansen, økonomiansvarlig: 
Inga Fries, kontaktperson til de tyske skoler 
Torben Hansen, hjemmesideansvarlig 
Lene Mikkelsen, sekretær 
Vi reviderer KB-mappen på næste møde. 
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3. Evalueringer 

TR-E 
Perfekte rammer 
Laust Høgedal var meget inspirerende. 
Synd at ikke flere tog imod tilbuddet. 

 
Kredsgeneralforsamling 
Ca. 30 deltagere. 
Vi overvejer fremover at sende personlige invitationer for om muligt at øge deltagerantallet. 
Meget stille og fredeligt. 
 
 

4. Evaluering af kredsens kan- og skalopgaver 
Vi evaluerer forud for hovedbestyrelsens behandling af punktet. 
 
Vi har holdt møder for TR ´er og AMR ´er som planlagt. 
Vi havde bevidst valgt at opprioritere serviceringen af TR´erne. 
Vi overvejer at oprette flere lokale TR-netværk på efterskoleområdet. 
Vi er glade for at have oprettet et netværk for TR ´er på kristne skoler. 
 
Vi oplever, at TR-uddannelsen fortsat er godt funderet i kredsen. 
 
Vi har fået flere TR ´er, men vi skal fortsat have fokus på skoler med mange medlemmer uden TR. 
 
Vi har afholdt de planlagte medlemsmøder. Der var som sædvanligt god tilslutning til pensionsmødet. 
Vi var glade for fremmødet til arrangementet med Storm Stensgaard, men vi vil fortsat gøre os umage 
for at tiltrække flere deltagere. 
 
Medlemstilgangen har været stabil igennem året. 
Vi har med succes lavet et særligt indsatsområde omkring de kristne skoler. 
 
Det er en god oplevelse at besøge de nye skoler. Det lykkes ofte at få valgt en TR. 
 
Vi ringer til alle nye medlemmer. Det skaber en god kontakt og et godt billede af, hvordan det går på 
skolerne. 
 
Næstformandens frikøb har givet mulighed for mange skolebesøg.  
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5. Næste års arrangementer 
Vi laver en foreløbig planlægning af kalenderen og arrangementer for det kommende skoleår. Aftaler 
om oplægsholdere og lokaler er endnu ikke på plads. 
TR1 21. 08. kl. 13:00 – 16:00 Haderslev Realskole 
KB-møde 21.08. kl. 16:00 
KB-seminar 29. – 30. august 
KB-møde 18.09.  
KB-møde 09.10. 
Medlemsmøde Thomas Grønnemark: Doven energi 23.10. Med efterfølgende spisning. Evt. på Gram 
Slot. 
KB-møde 06.11. 
KB-møde 11.12. 
KB-møde 08.01. 
KB-møde 05.02. 
TR-Træf 27.02. – 28. 02.  
Ønske: 

1.dag: For TR/AMR: ”Samarbejde ml. AMR of TR” v. Bolette og netværksmøder 

2.dag: TR-E: ”TR som bisidder” og ”Brug overenskomsten (lokalaftaler)” 

KB-møde 12.03. 
TR5 20.03.  09:00 – 15:00 
Pensionsmøde 20.03. 
KB-møde 09.04. 
GF 24.04. 
KB-møde 14.05. 
KB-møde 18.06. 
 

 
 

6. Netværk 

Det tyske netværk mødes med Uffe Rostrup d. 31.05.Her deltager også kontaktpersoner. 

Intet nyt fra andre netværk. 

Der arbejdes på et netværksmøde for TR ‘er på kristne skoler i uge 22. 

Da det altid viser sig at være vanskeligt at finde datoer til netværksmøder, overvejer vi at fastlægge 

netværksmøderne i kalenderen fra årets start. 
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7. Seneste nyt far FSL centralt og kreds 4 
Der har været afholdt ét af 2 orienteringsmøder om OK18 med 80 deltagere. Der var en god stemning. 
Vi skal arbejde for en høj stemmeprocent. HE omtaler afstemningen i et nyhedsbrev. 
En enig kredsbestyrelse anbefaler at stemme JA. 
 
Velkommen til nye TR ´er: 
 
Anders Eckenberg Østerby på Kolding Realskole 
Inge Aaby Christensen på Haderslev Realskole 
Poul Markus Skovsborg på Esbjerg International School 
Martin Frederiksen på Bierringhus Efterskole 

 
 
 
8. Evt. 

FTH har fortalt om FSL på læreruddannelsen på UCSYD Haderslev. 

 

 
Næste KB møde: d. 19. juni kl. 14:45 på Haderslev Realskole 

 

Mødet sluttede kl. 17:30 
 
 

 


