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Referent: LM 

 
 
 

KB- møde tirsdag d.09.04. 2019 kl. 14:00 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. Seneste nyt fra FSL centralt og gennemgang af dagsordenen til det kommende HB-møde 

3. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. TR5 og pensionsmødet d. 20.03.2019 

4. Kommende arrangementer 

a. Kredsgeneralforsamling d. 24.04.2019 

b. Repræsentantskabsmødet – brug af ”handout” fra sekretariatet 

5. Kredsens arbejdsmiljøindsats – spørgsmål fra sekretariatet 

6. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR’ er 

c. Organisering 

7. Netværk 

8. Seneste nyt fra kreds 4 

9. Økonomi 

10. Evt.  

 
 
 



 
 

KB-referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 

 
 
 

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

Vi venter spændt på information om hviletidsbestemmelser på efterskoler. Det er lovet udsendt med 

kalenderen til lærerværelset. 

 
 

3. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. TR5 

Det var en god eftermiddag. Masser af stof og meget engagerede deltagere. 

Der var et ønske om at mødes igen til næste år, evt. sammen med de nyuddannede fra sidste 

år. Det kunne fx være omkring juletid. Vi planlægger at lave et TR6. 

HE har opfordret sekretariatet til at lave et oplæg. 

De TR’ er, som ikke deltog i TR5, kan først færdiggøre uddannelsen næste år. 

 

 

b. Pensionsmøde d. 20.03.2019 

Ca. 20 deltagere. 

Det var en god og grundig gennemgang. 

Det var godt, at vi havde afsat 30 min. mere, end vi plejer. 

Tak til Kongeådalens Efterskole for husly og god forplejning. 

 

Fremover vil vi prøve at lave et dobbeltmøde, hvor også LP deltager. 

Udfordring: LP stiller kun op ved min 25 deltagere. 

  

 

 

 

 

4. Kommende arrangementer 
a. Kredsgeneralforsamlingen d. 24.04.2019 
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Der er pt. 23 tilmeldte. Man har ret til at møde op til en generalforsamling, så vi lukker ikke for 

tilmeldingen. 

Forslag til stemmetællere: Jørgen Rasmussen, Bärbel Madsen 

Referent: LM 

HE har lavet et forslag til beretning 

FTH fremlægger regnskab og budget 

Der er kandidater til alle poster (se dagsorden) Der bliver ikke valg. 

TH sender en reminder til deltagerne mandag aften. 

Her medsendes bilagene. 

 

Vi skal huske at reklamere for muligheden for at stille op som kredsrepræsentant til repræsen-

tantskabsmødet. 

  

FTH foreslår, at vi bringer en opfordring til kommende efterskoleforældre om at spørge om 

lønnen på skolen. 

 

 

b. Repræsentantskabsmødet 

Vi trykker den folder, som sekretariatet har lavet til deltagerne i GF. 

LM lægger den på hjemmesiden i aktivitetskalenderen d. 1. maj (mulighed for at stille op som 

kredsrepræsentant) 

TH laver et facebookopslag med filmindslag fra det sidste repræsentantskabsmøde. 

HE skriver om mulighederne for at blive kredsrepræsentant i et nyhedsbrev. 

 

 

Vi planlægger næste års arrangementer på maj-mødet. Vi kunne godt tænke os at gentage 

succesen med mødet på Gram Slot. HE undersøger, om sekretariatet allerede har foredrags-

holdere i kikkerten. 

 

 
5. Kredsens arbejdsmiljø – spørgsmål fra sekretariatet 

Vi besvarer spørgsmål fra sekretariatet til afdækning af kredsens arbejdsmiljøarbejde. 
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6. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

Vi har fået nogle nye medlemmer på skoler uden TR. Vi prøver igen at presse på for at få 

valgt TR på de skoler. 

 

b. Kontakt med TR ‘er 

 
c. Organisering 

Vi har rekordmange medlemmer i kredsen (1127). Vi mangler kun 40-45 medlemmer for at 

opfylde vores 75%s målsætning. 

 

 

7. Netværk 
Det tyske netværk har haft møde. 
Emner: Den nye ferielov, særlige feriedage og psykisk arbejdsmiljø. 
Orientering om decentrale lønforhandlinger. 
Der er planer om registrering af arbejdstid i det kommende skoleår. 
 

 
8. Seneste nyt fra kreds 4 

Velkommen til ny TR på Vojens Gym- og Idrætsefterskole: Carsten Hansen 

 

 

9. Økonomi 

Vi har brugt mange penge på Træffet pga. mange deltagere. 

 

 

10. Evt. 

HE og FTH deltager på formands-næstformandsmøde d. 10.04.  

Emner: 

MSI-undersøgelsen 

Hvordan styrker vi samarbejdet mellem kredsformand/næstformand og bestyrelse 

 

Sekretariatet er i gang med overvejelser over en platform til erstatning for Skolekom. 
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Næste KB møde: d. 14.05. kl. 14:00 på Haderslev Realskole 
 
Mødet sluttede kl. 16:30 

 
 

 


