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Referent: LM 
 
 
 

KB- møde mandag d.05.11. 2019 kl. 14:50 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. Evaluering af Medlemsforedrag d. 23.10. på Gram Slot 

4. Kommende arrangementer 

a) Repræsentantskabsmødet 

b) TR-træf d. 20.02. – 21.02. 

c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP d. 19.03. på Skanderup Efterskole 

d) Kredsgeneralforsamling d. 25.03. 

e) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

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.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 opfordrer TR ‘er til at henvende sig direkte til VIGGO, hvis man ønsker at benytte systemet til at re-

gistrere hviletid, fridøgn, fridage og pausetid. Hvis interessen er stor nok, vil VIGGO eventuelt lave et 

system. 

 

 

3. Evaluering af Medlemsforedraget 

Gode lokaler, god mad. 

Det var en fantastisk foredragsholder. 

Vi har fået adskillige positive tilbagemeldinger. 

Vi har fået regningen. 

 

 
4. Kommende arrangementer 

a) Repræsentantskabsmødet 

Kredsen betaler et ekstra glas vin til middagen. 

HE, IF og FTH skal være tovholdere i debatgrupperne. 

 

 

b) TR-træf 

Vi har 45 værelser 
 
GDPR-kurset er obligatorisk. Sekretariatet sender indkaldelse og står for tilmelding hertil. 

Vi laver en normal invitation til Træffet og gør opmærksom på, at der også skal tilmeldes til sekre-

tariatet. 

Vi skal forberede HKC på, at vi bliver mere end 40 til denne del. 

Vi tilbyde frokost til deltagerne på GDPR-kurset sammen med Træf-deltagerne. HE tager kontakt 

til sekretariatet for at koordinere tilmelding. 

 

TR6 20.02. 9:00 – 12:00 

Erfaringsudveksling 

Vi undersøger, om vi kan købe Håndbog til et godt arbejdsliv til deltagerne. 

Ideer til indhold: 

Hjemmesidens materialer til FSL-klub  
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HE undersøger, om Josua kan holde et oplæg 

Opdeling i 2 grupper: 

1. Kompetencefonden 

2. Lærerlog ved IF 

 

Invitation til begge dele udsendes søndag i uge 1. Tilmeldingsfrist d. 12. januar. 
 
 
c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP 

Intet nyt 

 

 

 

d) Kredsgeneralforsamling 

Intet nyt 

 
 

e) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

Vi må gerne være på VGIE. Der er ikke køkkenbetjening. Vi medbringer selv sandwiches. 

 

 

 

5. Årets Fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 
b. Kontakt med TR ‘er  

Vi møder mange på repræsentantskabsmødet. 
 

 

 

c. Organisering 

 

 

6. Netværk 
Der er skabt mulighed for, at lærerne på de tyske skoler kan henvende sig direkte til skoledirektøren 
uden at overtræde loyalitetspligten. 
 



 

 
 

KB-referat 

TR´erne skal lave et udkast til overordnet lokalaftale sammen med formanden og en konsulent d. 21. 
nov. 
 
 
 
 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

Der er forslag om, at kredsen arrangerer kursus i APV og MTU for TR, AMR og skoleledere. 

Bolette vil godt stå for kurset. 

Kan AMR´er, som ikke er medlemmer deltage? 

Kan vi opkræve betaling fra skoleledere og ikke-medlemmer? 

 

 

8. Økonomi 

Udgiften til frikøb er steget en smule pga. lønregulering. 

Der er afsat for meget til honorarer i budgettet så udgiften kan hentes herfra. 

 

Vi holder os ca. inden for det budgetterede til medlemsmøder. 

Vi får ikke helt brugt det afsatte beløb til TR-møder. 

 

Vi har ikke brugt det afsatte beløb til øvrige udgifter. 

 

Vi planlægger at købe flere kuglepenne. 

 

Det ser ud til, at vi kommer ud af året med et lille overskud. 

 

 

 

 

9. Evt. 

Intet 

 
 

Næste KB-møde: d. 10.12. kl. 14:50 på Haderslev Realskole 

 
Mødet sluttede kl. 17:30  
 
 
 


