
 

Mødedagsorden: 

Frie Skolers Lærerforening 

Hovedbestyrelsen 

 

 

Hovedbestyrelsen:  

Formand Uffe Rostrup (URO), næstformand 
Monica Lendal Jørgensen (MLJ), Lars Holm 
(LHO), Rikke Friis (RFR), Rikke Josiasen 
(RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky 
Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg 
Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie 
Storm (AST) 

Afbud:  

 

Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle 

Start: 14.03.2019 kl. 08.30 
Slut: 14.03.2019 kl. 17.00 
 

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), 
kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), 
forhandlingschef Jette Morsing (JMO), Nils 
Tjell (NTJ), referent. 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering 
a. Status på medlemssituationen  
b. Status på sager 
c. Meddelelser 
d. Repræsentationer 
e. Status på lønforhandlinger 
f. Opgaveloggen 

For følgende opgaver ændres deadline: 
Overskrift/indhold Nr. Forankring Ansvarlig  Oprindelig deadline Ny deadline 
Status på medlemssituation/ 
Gennemgang af håndtering af ind-
/udmeldelser (gembawalk) 

102 Sekr. → HB HWI mar-19 maj-19 

 
g. Årsrapport om afskedigelser (HWI) 
h. Den statslige kompetencefond (MLJ) 
 

3. Drøftelse 
a. Oplæg om brug af og adgange til DocuNote og Teams (RLG/NTJ) 

Oplæg/fremvisning og mulighed for spørgsmål/kommentarer (45-60 min.) 



b. Uddannelses-/kursuspakke til kredsene (MRI/RJO) 
c. Indledende drøftelse af foreningens karensregler (FU/MHV) 

 
 
 

4. Beslutning 
a. Temadele, HB (FU)  
b. Kadence for Kredsformands-/-næstformandsmøder (FU) 
c. HB-forretningsorden. Bilag (FU) 
d. Pension og nedslidning. Bilag (FU/URO) 

Gruppedrøftelser (ca. 45 min.) 
e. Retningslinjer vedr. håndtering af diverse problemstillinger på skoler med 

lav organiseringsgrad og uden TR (URO/JMO) 
f. Hvordan forholder vi os til et valg af en tillidsrepræsentant på en konkret 

skole, hvor vi har en kraftig formodning om, at der er tale om et 
proformavalg (FU) 

g. Planlægning af fremtidige efterskoletræf. Bilag (RJO) 
h. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. FSLs holdning til 

Folkeskolelæreruddannelsen og samarbejdet med professionshøjskolerne 
(MLJ) 

i. Forsøg med ansættelsesforhold for lærer/pædagoger på samme skole.  
Intet bilag 
Oplæg, KHH (ca. 30 min.) 

j. Afholdelse af valgmøder om fremtidens skole (URO) 
k. Afholdelse af HUS (URO) 
l. Tilskud fra FSL til deltagelse i Lærermødet 2019 (MLJ) 

 
5. Evt. 

 

 

 


