
 
Dagsorden: 

 

1. Tilføjelser til dagsordenen 
1. Konstituering: Bente fortsætter som formand, og Dorte bliver næstformand. 

2. Referat fra Årsmødet i marts - vi hjælper hinanden med at sætte det sammen. 
1. Vi går ud fra, at det FSL efterspørger er et referat af selve årsmødet og ikke hele kurset. 
2. Hans Erik Hansen blev dirigent og bød velkommen til årsmødet. 
3. Bente aflægger beretning for året der er gået, og udvalgsmedlemmerne præsenterer sig selv. Beretningen blev vedtaget 

uden kommentarer og kan findes på udvalgets hjemmeside. 
4. Bente Sørensen og Lone Møllebro var på valg, gav en kort præsentation og blev valgt uden uden modkandidater. 

Suppleanterne fortsatte begge to uden modkandidater (Pia Jarlhelt og Hanne Lohff). 
5. Som optakt til Uffe Rostrups indslag sang vi FSL’s foreningssang i F-dur. 
6. Uffe Rostrup fortalte om  OK 18 og de krav, som FSL stiller, og hvad der lå bag. Der var blandt et krav om, at 

børnehaveklasselederne ønskede at få lærerløn og -vilkår. Han kortlagde desuden hvordan proceduren er for 
forhandlingerne, og også i forhold til en eventuel strejke og/eller lockout. Der var spørgsmål og debat.  

7. Vi takkede Camilla Block for akkompagnement. 
3. Evaluering af årskurset - vores egen og deltagernes 

1. Udvalget:  
1. Bolettes oplæg satte gang i nogle tanker i udvalget, og vi får blod på tanden i forhold til at tage emner op, som i 

forhold til fagforeningen, løn og arbejdstrivsel er relevante. 
2. Deltagerne:  

1. Evalueringen viser tilfredshed med oplægsholderne 
2. Natmaden var blevet erstattet af snacks, og der var for lidt. 
3. Tilfredshed med opdelingen i spisesalen, for at forbedre akustikken. 
4. Flere foreslår en ny tidsinddeling, hvor man kunne starte tidligere om torsdagen. 
5. Flere var tilfredse med det fokus på arbejdsforhold, som i Bollette Boms oplæg. 
6. Flere efterspørger nye forlag til standene, og især Specialpædagogisk Forlag. 

4. Årskurset 14.-15. marts 2019 - gode ideer og navne på oplægsholdere. Hvem gør hvad? 
1. Børnebogsforfatter Christine Lund Jakobsen med fokus på litteraturarbejde og udgangspunkt i egne bøger. Hans Erik 

tager kontakt til hende. 
2. Et alternativ kunne være Kenneth Jakobsen Bøje, også med fokus på litteratur. Han samarbejder med Alinea. 
3. Bente kontakter Specialpædagogisk Forlag for at høre, om de kunne være interesserede i at møde op med en stand. 

5. Kommisorium for Børnehaveklasselederudvalget. 
1. Vi gennemgår forslag til ændring af kommissorium. Vi er bekymret for, at ændringen om at alle hvert år er på valg kan 

skabe uro i udvalget, og Hans Erik går videre med dette. 
2. Vi ønsker en tilføjelse om, at vi har fået lov til at holde møderne privat i stedet for kun på Honstrup Kursuscenter eller på 

sekretariatet, som det står i kommissorium. 
6. Ideer til Bladet - Frie Skoler 

1. Ved årskurset i 2019 kunne vi godt tænke os, at bladet dokumenterer emnet om løn for børnehaveklasseledere. 
7. Kommende møder 

1. 25. oktober 2018 hos Hanne på Frijsendal Friskole i Sall ved Aarhus. 
2. 24. januar 2019. 

8. Alt det andet 
9. Eventuelt 
10. Bordet rundt - det kan vi evt klare i løbet af Folkemødet - vi har jo god tid sammen :-) 

 


