
 
 

KB-referat 

 
2019, 14.05 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d.14.05. 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. Kredsgeneralforsamling 

4. Konstituering 

5. Kommende arrangementer 

Det kommende års møder, kurser og arrangementer m.m. 

6. Evaluering af kredsens kan/skal-opgaver 

7. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR ‘er 

c. Organisering 

8. Netværk 

9. Seneste nyt fra kreds 4 

10. Økonomi 

11. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 

 
 

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

Vi diskuterer muligheden for at opkræve depositum. Vi mener, at det er en oplagt mulighed ved lands-

dækkende møder fx med spisning. Vi ønsker ikke at anvende den ved kredsarrangementer, da vi er 

bange for, at det kan afholde nogle fra at tilmelde sig. 

Det er et forkert signal, hvis TR´er skal betale ved tilmelding til uddannelse og møder. 

 

Vi diskuterer karens ved indmeldelse. 

DLF har ingen karens, men til gengæld 12 måneders udmeldelse. 

Spørgsmålet kræver en vedtægtsændring på repræsentantskabsmødet. 

 

Det er en god ide, at yde større støtte til TR´er, som vælges midt i året. 

 

TR´er i kreds 4 er de mest tilfredse i MSI-undersøgelsen.  

Til gengæld er nyindmeldte medlemmer ikke mere tilfredse pga. opringningen fra KB. 

Vi kigger nærmere på undersøgelsen på næste møde. 

 

 
3. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. Kredsgeneralforsamling 

Det var meget fredeligt. Vi drøfter, hvordan man kan skabe mere debat. 

Velorganiseret. Dejligt lokale og god mad. 

Monica har underskrevet referatet. Det ligger på hjemmesiden. 

 

 
4. Konstituering 

Vi fortsætter som i indeværende år. 

Vi reviderer KB-mappen lige efter sommerferien. 
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5. Kommende arrangementer 

Flg. arrangementer er datofastsat: 

13.08. 14:30 KB-møde 

28.08. – 29.08. KB-Seminar 

09.09. 14:30 KB-møde 

17.09. 13-17 TR1 

08.10. 14:30 KB-møde 

05.11. 14:30 KB-møde 

07.11 – 08.11. Repræsentantskabsmøde 

10.12. 14:30 KB-møde 

14.01. 14:30 KB-møde 

04.02. 14:30 KB-møde 

20.02. 9-12 TR6 

20.02. -21.02. Træf 

17.03. 14:30 KB-møde 

25.03. 17:00 Kredsgeneralforsamling Gram Efterskole? 

16.04. 10-16 TR5 Agerskov Ungdomsskole? 

21.04. 14:30 KB-møde 

18.05. 14:30 KB-møde 

23.06. 14:30 KB-møde 

 

Vi skal have et pensionsmøde med oplæg fra Britta Juul Jensen om tjenestemandspension og fra Læ-

rernes Pension.  

Mødet kan evt. afvikles sammen med andre kredse for at skaffe nok deltagere. LP gennemfører kun 

ved min 25. 

Bør afvikles januar – marts. 

HE tager kontakt til LP. 

 

Medlemsmøde med oplæg fra Rikke Yde Tordrup om Markante forældre. 

Gerne d. 23. 10. på Gram Slot. 

HE kontakter foredragsholderen. 

 

Et møde for efterskolelærere om mulighederne i Vigo. 

FTH undersøger nærmere. 
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Vi ”skylder” vores TR´er et oplæg om, hvordan man laver lokalaftaler. 

Det er ikke helt klart, om det bliver en workshop på repræsentantskabsmødet, om vi kan booke kurset 

til TR-E -delen på Træffet, eller om vi skal lave et temamøde evt. i netværksregi. 

Vi afventer klarere udmeldinger fra sekretariatet. 

 

I kreds 4 vil vi gerne udvide målgruppen for TR6 til TR´er, som er uddannet de seneste 2 år. Der kom-

mer evt. indhold fra sekretariatet. 

 
 

6. Evaluering af kredsens kan/skal-opgaver 

Bilag 1 

 
 

7. Årets Fokuspunkter 

 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 

b. Kontakt med TR ‘er 

 

c. Organisering 

Vi har fået 1 medlem mere siden april. 

 

 

8. Netværk 
Mødet med Uffe i det tyske netværk er blevet aflyst pga. valgmøder. Der arbejdes på at finde en ny 
dato. 

 
 
 

9. Seneste nyt fra kreds 4 

Velkommen til ny TR´er på: 

Thomas Skaarup på Aabenraa Friskole 

Søren Lysemose Mink på Agerskov Ungdomsskole 

Jonas Straarup Christensen på Fredericia Friskole 



 
 

KB-referat 

 

Der er valgmøde d. 29.05. på Esbjerg Realskole. HE er ikke hjemme.  

Der er endnu ikke klarhed over, hvem der så skal være ordstyrer. 

 

IF har møde med Anke Thestesen ang. rammeaftale om arbejdstiden på de tyske skoler. 

 

 
10. Økonomi 

Der er ikke noget nyt. 

 

 

11. Evt. 

Vi har flyttet det næste KB-møde. 

 

 
Næste KB-møde: d. 11.06. kl. 15:00 på Haderslev Realskole 
 
Mødet sluttede kl. 17:45  
 
 
 
 
 

Bilag 1 
 
 

Evaluering af kredsens kan- og skalopgaver. 

Kreds 4 maj 2019 

 

 

1. Har I fået afholdt de møder for særlige grupper, som I gerne har villet? 

Ja 

 

2. Er TR uddannelsen stadigt godt funderet i kredsene?  

Ja. Det er vigtigt hurtigt at have en god kontakt til nye TR´er. 
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3. Har I fået flere TR´er i kredsene? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

En stigning på 6. Nogle skolebesøg har resulteret i, at der er blevet valgt en TR. 

KB har gjort en aktiv indsats ved at motivere udvalgte medlemmer til at stille op. 

 

4. Har I fået afholdt jeres planlagte møder for medlemmer? Er I tilfredse med opbakningen til 

jeres møder?  

Ja, vi afholdt et medlemsmøde med kæmpestor opbakning. 

 

5. Medlemssituationen er meget konstant for tiden. Hvad gør I for at medlemshverve? Er det 

det rigtige vi gør eller skal vi gøre noget andet? 

Vi påvirker tillidsvalgte og medlemmer, fordi vi tror på, at opfordringer på arbejdspladsen 

har stor værdi. 

 

6. Kommer I rundt på alle nystartede skoler? Er det umagen værd? Får vi sat en fagpolitisk 

dagsorden på de nystartede skoler ved vores besøg? 

Vi kommer på alle nye skoler. Det vigtigste er at vise, at vi er der for dem. 

 

7. Kontakter I fortsat alle nye medlemmer? Er det en god investering for foreningen at bruge 

ressourcer på det? 

Vi ringer til alle nye medlemmer. Det giver et godt indblik i situationen ude på skolerne. 

Vi oplever stor tilfredshed med ordningen fra medlemmernes side. 

 

8. Hvad har det øgede frikøb af næstformanden betydet for kredsens arbejde? Er arbejdsfor-

delingen mellem formand, næstformand og resten af KB den rigtige? 

Aktivitetsniveauet er steget. 

Det er lettere at få dækket aktiviteter, som foregår i dagtimerne. 

Det lykkes at gennemføre flere skolebesøg. 

 

9. Hvilke skal-opgaver synes I i kredsene er mest interessante? Er der skal-opgaver, som ikke 

fortsat skal være kredsopgaver? 

Face to face kontakt til medlemmer er det mest interessante. 

 

10. Hvordan bruger i organiseringsværktøjet (se vedlagte fra DNO) 
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HE laver sit eget. 


