
 
 

KB-referat 

 
2019, 11.06 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d.11.06. 2019 kl. 15:45 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  

3. Kommende arrangementer 

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

4. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR ‘er 

c. Organisering 

5. Netværk 

6. Medlemstilfredshedsundersøgelsen / kreds 4 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

8. Økonomi 

9. Evt.  

 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 
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2. Seneste nyt fra FSL centralt 

Der er endnu ingen dagsorden til det næste møde. 

Man valgte at aflyse vælgermødet i Esbjerg d. 29. maj på Esbjerg Realskole, da sekretariatet frygtede, 

at der ikke kom nogen dagen før Kr. Himmelfart.  

Forberedelserne til Folkemødet er i fuld gang.  

Forhandlingerne om lønsystem er udskudt pga. folketingsvalget. 

 

 
3. Kommende arrangementer 

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

 

Medlemsmøde: 

D. 23. oktober er der foreløbig aftalt medlemsmøde på Gram slot. Mødet afholdes på selve slottet, 

medmindre vi bliver over 50. Rikke Yde Tordrup laver oplæg om ”Markante forældre”. 

 

Pensionsmøde: 

Vi ønsker at afvikle et pensionsmøde med oplæg både om tjenestemandspension og om Lærernes 

Pension. LP gennemfører kun ved min. 20 deltagere. 

Vi foreslår at holde mødet d. 10.03. 2020 på Skanderup Efterskole. (Så er der også mulighed for, at 

nogle medlemmer fra kreds 3 kan deltage). HE kontakter LP og Britta Juul Jensen fra sekretariatet. 

 

TR Træf:  

Vi afholder TR 6 på HKC om formiddagen. 

På Træffet indgår et TR-E modul (vi ved endnu ikke præcis hvilket), Nyt fra foreningen v. Uffe Rostrup, 

et oplæg v. Bolette Bom om, hvordan man kan arbejde med trivsel på arbejdspladsen (for TR og 

AMR) og netværksmøder. 

 

TR-kursus: 

Vi ”skylder” at afvikle et møde om lokalaftaler. 

Kurset skal starte først på eftermiddagen, så det kan afvikles i arbejdstiden. 

Det kunne fx være forud for kredsgeneralforsamlingen d. 25.03. 2020. 

Vi afventer en klarere udmelding om, hvilke kurser, der afvikles på repræsentantskabsmødet. 
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4. Årets Fokuspunkter 

 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

Intet nyt 

 

b. Kontakt med TR ‘er 

Intet nyt 

 

c. Organisering 

Kreds 4 har lige nu 1132 medlemmer. 

 

Vi ønsker at videreføre dette års fokuspunkter i det kommende skoleår. 

 

 

5. Netværk 
I det tyske netværk er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, som arbejder med en 
ny rammeaftale for de tyske skoler. 
Der er aftalt møde med Uffe Rostrup d. 22.08. 2019 
 
 
 

6. Medlemstilfredshedsundersøgelsen / kreds 4 
Vi gennemgik undersøgelsen især med henblik på Kreds 4. 

 
 
 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

Velkommen til nye TR´er 

Michael Lauridsen på Billum Friskole 

Anja Gretz Rosendahl på St.Andst Efterskole 

Nicoline Kusk Rye på Sct. Knuds Skole 

 

 

 



 
 

KB-referat 

8. Økonomi 

Kvartalsoversigten kommer til næste KB-møde. 

 

 

 

9. Evt. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommerferie. 

 

 
Næste KB-møde:  
13.08. kl. 14:50  
 
 
 
 
 


