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KB- møde onsdag d.06.11. 2018 kl. 13:30 Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
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a. Netværksmøde d. 29.01. 2019 

b. TR-træf d. 27.02. – 28.02. 2019 

c. Møderne om arbejdstid 

d. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019 

4. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR’ er 

c. Organisering 

5. Netværk 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

7. Økonomi 

8. Merchandise 

9. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Evaluering af arrangementer 
a. Medlemsforedraget d. 23.10. 

Små 80 deltagere. 

Besvarelsesprocent på vores survey: 47%. 

Gode anvendelige besvarelser. 

Det ser ud til at være væsentligt, at vi har sendt indbydelsen til alle medlemmer personligt.  

Det havde også betydning, at der var mulighed for en fælles oplevelse og spisning sammen med flere 

kolleger. 

Gode rammer, selvom det var lidt koldt. 

Det faglige indhold var ikke så højt, men det var en god oplevelse. 

Evaluering af ”Mød KB”: 

Der kom mange før foredraget, men ingen der ønskede at drøfte problemer med KB. 

Vi fortsætter forsøget nogle gange endnu. 

 
3. Kommende arrangementer 

a. Netværksmøde d. 29.01.2019 

Der er styr på arrangementet. TH sender invitation ud i uge 46. 

HE står for forplejningen. 

 

b. TR-træf d. 27.02. – 28.02. 2019 

Onsdagen er for TR og AMR. AMR tilbydes at deltage i middagen, men ikke overnatning. 

Suppleanter får mulighed for at deltage, hvis der er plads. 

TH laver en NemTilmeld. Udsendes ultimo november. Tilmeldingsfrist uge 2. 

 

c. Møderne om arbejdstid 

Vejen d. 14. januar 2019 HE og FTH deltager 

Sønderborg d. 4. februar 2019 HE, FTH og IF deltager 

Der er sendt invitation fra foreningen, men lidt skjult i en nyhedsmail. 

Vi prøver at udbrede kenskabet. 

LM laver facebookopslag og lægger det på hjemmesiden. 

HE skriver om møderne i et nyhedsbrev. 

Hvad med noget til opslagstavlen? 
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d. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019 

TR5 10:00 – 16:00 

Der kommer en konsulent til pensionsmødet. 

 
4. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

HE har været i kontakt med et medlem på Filskov Friskole, der overvejer at stille op til valg til TR. 

 

På Stepping Friskole er medlemmerne positive over for at vælge en TR, der er umiddelbart ingen kan-

didater. 

 

Förde Schule regner med at vælge TR til foråret. 

 

DS Rapstedt arbejder på, at KP vælges til TR. 

 

b. Kontakt med TR´er 

 
c. Organisering 

Der arbejdes på en indsats for de tyske skoler. Fx. kunne man tænke sig at oversætte velkomstfolde-

ren til tysk. 

 

5. Netværk 
Der er planlagt en del netværksmøder i de kommende uger. 
Der er ikke så mange tilmeldinger til møderne i Efterskolenetværkene. 
Netværk Nord har 5 tilmeldte. 
Fuldt hus i det tyske netværk. 

 
 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

Velkommen til Nathalie Plumhoff Clausen, ny TR DS Buhrkall 

 

45 deltagere på Efterskoletræf. 

Et godt kursus på trods af sygemeldinger fra arrangører og instruktører. 

Der var et oplæg om Gode Møder. Hertil hører et værdispil. Der er indkøbt 8 spil, som efter udlån til skoler ”ar-

ves” af kredsene. 
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FTH og HE deltager i møde på HKC sammen med øvrige kredses formænd og næstformand d. 7. november. 

Emnet er kommunikation, påvirkning og organisering. 

 

 

7. Økonomi 

Det vurderes, at vores regnskab for 2018 vil gå lige op. 

Der er dog stadig penge på kistebunden. 

 

KB ønsker sig en roll-up (80 *200 cm). Pris 1100 kr. 

 

 

8. Merchandise 

Vi ønsker os kuglepenne, som vi kan tage med til møder. 

500 à 6,50 kr. 

 

Fremtidige ønsker: Post it 

 

 

9. Evt. 

 

 
Næste KB møde: d 11. 12 kl. 13:30 på Haderslev Realskole 
 
Mødet sluttede kl.16:40 

 
 

 


