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2018, 18.09 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d. 18.09. 2018 kl. 13:30 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. Gennemgang af KB-mappen 

3. Kommende arrangementer 

4. Årets fokuspunkter 

5. Netværk 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

7. Evt.  

 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Gennemgang af KB-mappen 
KB-mappen blev gennemgået. 
Der viser sig at være en del fejl i listerne over skoler og tillidsvalgte. 
Det rettes snarest til og mappen  lægges i KB-konferencen på skolekom. 
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3. Kommende arrangementer 

Medlemsmøde på Gram Slot med Thomas Grønnemark d. 23.10. 
Stor interesse. 
Der er i øjeblikket 2 på venteliste.  
TH undersøger om Gram Slot har kapacitet til, at vi forhøjer max deltagerantal til 75. 
Vi vil gerne lave en efterfølgende evaluering for at undersøge, hvad vi har gjort rigtigt med dette arran-
gement. 
 
Netværksmøder om arbejdstid og lokalaftaler. 
Kirsten Herskind vil gerne lave et oplæg. 
Det første møde afholdes med deltagelse af Netværk Syd og Det tyske Netværk d. 29.01. kl. 15-17 på 
DS Tingleff, hvor Kirsten Herskind holder oplægget. 
KB deltager også, så vi er i stand til selv at lave oplægget i de øvrige netværk. 
 
Vi følger op på de TR, der evt. ikke melder tilbage på invitationen. 
 
TR-træffet 
Onsdag d. 27.02. 
13:00  Indkvartering og sandwich / kaffe 
13:30  Velkomst 
Oplæg om samarbejde ml. TR og AMR v. Bolette Bom 
16:00 Netværksmøder 
18:30  Middag 
Aftenunderholdning: Fokus på fsl gn. happenings 

 
Torsdag d. 28.08. 
9:00  TR som bisidder 
12:00 Frokost 
13:00 Den nye ferielov 
16:00 Tak for i dag  

  
 

4. Årets fokuspunkter 

Det ser bedre ud end forventet med kontakt til kredsens TR ‘er. 

 

Vi har fået en del nye medlemmer det seneste halve år. 

Vi vil arbejde på at få valgt TR på skoler med mange medlemmer, som kun har en kontaktperson. 
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5. Netværk 
FTH og IF holder det første møde for et kristent netværk mandag d. 24.09. 
Der er kun kommet tilmeldinger fra 2. 
 
Det tyske netværk har haft møde d. 10.09. om decentral løn, arbejdstidsregistrering og den 6. ferie-
uge. 
Der har været lønforhandlinger. 
 
Efterskolenetværket: Der planlægges 4 møder i november med geografisk spredning. 
 
 
 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

Lindeskolen i Aabenraa er lukket 

 
 
7. Evt. 

Velkommen til ny TR på Deutsche Schule Buhrkall: Nathalie Plumhoff 

 

Vi er blevet tilbudt at købe jakker eller trøjer med logo til kredsbestyrelsen. 

Vi takker ja til en blå zip hood. Vi undersøger størrelser og vender tilbage på næste møde. 

 

 
Næste KB møde: 9. oktober kl. 13:30 Haderslev Realskole 
 

Mødet sluttede kl. 16:00 
 
 

 


