
 
 

KB-referat 

 
2019, 12.03 

Referent: FTH 
 
 
 

KB- møde tirsdag d.12.03. 2019 kl. 14:00 Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) via mobilen 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Seneste nyt fra FSL centralt og gennemgang af dagsordenen til det kommende HB-møde 

3. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. TR-træf 27. – 28.02. 2019 

4. Kommende arrangementer 

a. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019 

b. Kredsgeneralforsamling d. 24.04. 2019 

c. TR1 næste år 

5. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR ‘er 

c. Organisering 

6. Netværk 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

8. Økonomi 

9. Evt.  

 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
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Dagsordenen blev godkendt. LM deltog via Face-time. 
Det fungerede fint. 

 
 

2. Seneste nyt fra FSL centralt og gennemgang af dagsordenen til det kommende HB-møde 

HE orienterede. Karensperioden i FSL bliver diskuteret igen i HB. KB kunne ønske at FSL kommer 

med mere konkrete forslag til afviklingen af den nye ferielov. 

 
3. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. TR-træf 27. – 28.02. 2019 

AMR: De vil gerne starte noget før på dagen. Vi vendte fordele og ulemper ved at man ikke 

kan nå skolen inden et kursus. 

LM fik ekstra meget arbejde i dagene op til kurset på grund af til- og afmeldinger. Vi bør reser-

vere flere værelser til næste gang. Næste år er det en torsdag-fredag. Vi kan så forventelig 

starte kl.10 torsdag. Næste år har vi kun et TR E modul (grundet repræsentantskabsmødet 

samme år med et TR E modul). Super fint med Tues underholdning. Meget grundig omgang 

med den nye ferielov. Men mangler fordele og ulemper ved at bruge af de særlige feriedage, 

eller holde de nye feriedage på forskud. 

 

4. Kommende arrangementer 

a. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019. 

På Kongeådalens Efterskole. Efterskolen sørger for varm mad.  

TR5 kl. 10 - 16.00 ca. 17 deltagere incl. KB.  og Pensionsmøde med Britta fra sekretariatet 

også d. 20.03. kl.16.30 - 19.30.  Der er 17 tilmeldte fra kl. 16.30. FTH bestiller sandwich og 

køber sodavand m.m. og HE henter sandwich i Vejen. 

 

b. Kredsgeneralforsamling d. 24.04. 2019 

På Efterskolen Kildevæld. 

HE har fået det officielle ønske om genopstilling fra LM og FTH. Anja Burmeister fra Dybbøl 

Efterskole vil også gerne genopstille til suppleant og en TR mere overvejer. Formalia er i or-

den via indbydelser. Tilmeldingsfristen er den 9. april. TH laver en reminder d. 7. april til ikke-

tilmeldte medlemmer. LM undersøger angående bilagsnumre. HE laver udkast til beretning. 

 

c. TR1 næste år  
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Det bliver tirsdag d. 17. september. Foreløbig på Haderslev Realskole. Kl. 13 - 17. (KB møde 

bliver ugen før). 

Vi overvejer et ”TR 6” i begyndelsen af det nye skoleår, da der har været ønske om det fra de 

nyeste TR uddannede. 

 

5. Årets Fokuspunkter 

 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR. 

HE orienterede om et tiltag fra sekretariatet. 

Det er vigtigt, at kontaktpersoner også orienteres angående flytning af medlemmer fra DLF til 

FSL.  Det skal med i en direkte mail til kontaktpersonerne i kredsen. 

b. Kontakt med TR ‘er. 

Vi har god kontakt med næsten alle -der er kun ca.10 vi generelt ikke har meget kontakt med. 

c. Organisering. 

Det går fortsat fint. Der kommer nye medlemmer hele tiden. 

 

6. Netværk 
Det tyske netværk: Arbejder videre med den nye ferielov og er i god dialog om arbejdstider, herunder 
lokalaftaler osv. Der blev talt om loyalitet - ledelse og/eller skoledirektør. Aftalt to nye møder i indevæ-
rende skoleår. 
Efterskolenetværket: Der blev lavet en lille undersøgelse af lokallønnen, og det så bedre ud end ven-
tet. Se bilag 1 angående lokallønnen på efterskoler i kreds 4. 
Netværk syd: Mest om arbejdstid og løn. Men vi overvejer generelt et medlemsmøde på Als i det nye 
skoleår. 
Netværk nord: Mest om de bløde værdier, vanskelige forældre, bekymringssamtaler, arbejdstid: 
Mange har lokalaftaler, men mangler ro og tid til forberedelse. OK med løn.  

 
 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

Vi er blevet tilbudt at købe drikkedunke af kreds 2 - de har forkøbt sig. Vi vender tilbage og vil nok godt 

købe 100 til et medlemsmøde i efteråret til 23 kr. stykket. 

 
8. Økonomi 

Vi gennemgik budgetforslaget fra FTH. Det blev justeret med 11.000 kroner og ellers fint. Se bilag 2. 
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9. Evt. 

 
Næste KB-møde: d. 09.04. kl. 14:00 på Haderslev Realskole 
 
Mødet sluttede kl. 17.00 
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Bilag 1 til referatet. Efterskolenetværket. 
 

Vi lavede en lille undersøgelse af lokallønnen på efterskolerne i kreds 4 i forbindelsen med 
vores TR Træf, marts 2019. 

19 af de 36 efterskoler i kreds 4 deltog. Det vil sige, at 53 % af skolerne var med i under-
søgelsen. 

26,3% får det samme som i folkeskolen eller mere (5 skoler) 

31,6 % får næsten den samme som folkeskolen eller nogle få hundrede kroner fra (6 sko-
ler) 

42,1 % får ikke det samme som folkeskolen - eller ved det ikke (8 skoler) 

Altså som ventet store forskelle, men over halvdelen er altså næsten i mål, i mål eller over. 
(57,9 %)  

Af skoler som ikke deltog/ikke var med har vi viden om, at flere får det samme som i folke-
skolen, men der er også flere skoler, hvor de er langt fra mål. Med den viden vi har p.t. om 
de skoler, der ikke var med, er der ca. lige mange i hver gruppe. 

Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt - der er lang vej igen, men der er mange positive hi-
storier, som kan være med til at løfte lønnen. 

 

Lidt bemærkninger fra netværksmødet for efterskoler i kreds 4: 

Alle de deltagende skoler får opgjort deres arbejdstid og udbetalt for eventuel overtid. 

Der er generelt en tilfredshed med opgørelsen af arbejdstiden på efterskolerne. 

Der er generelt et stort ønske om møder for TR i dagtimerne. 

Der er stor opbakning til ønsket om et VIGGO møde for brugere af systemet på eftersko-
ler. Det skal selvfølgelig handle om skema/tid delen. 

På mødet var det kun nogle få skoler, der ikke brugte VIGGO. Dog var det ikke alle, der 
brugte skema/tid delen til registrering/optælling/overblik. 

Der er et stort ønske om særlige TR møder for nyere TR - år to og tre. Gerne i begyndel-
sen af skoleåret.  

Hviletid på efterskoler. Vi gennemgik materialet, der ligger på FSLs hjemmeside (til klub-
møder) 

Der laves i stor udstrækning lokalaftaler ud fra undtagelser til reglerne. Men der er store 
udfordringer ved afbrydelse af hviletiden, altså når man afbrydes under en sove-vagt. 

 


