
 

 
 

KB-referat 

 
2019, 10.12 

Referent: LM 
 
 
 

KB-møde mandag d.10.12. 2019 kl. 15:00 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  

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet 

4. Kommende arrangementer 

a) TR-træf d. 20.02. – 21.02. 

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

c) Kredsgeneralforsamling d. 25.03. 

d) 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.  
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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 

Ang. kommunikation: Skolekom lukker pr. 31.12. Der er lavet en standardopsætning i Teams til kreds-

bestyrelserne. Der udsendes koder i den nærmeste fremtid. 

HE videresender en manual. 

 

Når skolekoms konferencer lukker ned, har vi behov for at kunne tilbyde andre platforme for TR-er og 

for medlemmer. Er der en fælles holdning fra foreningen, eller finder de enkelte kredse selv løsninger? 

 

Der er udsendt nyhedsbrev til TR om kravopstilling til OK21. Der lægges op til, at det gøres til et tema 

på klubmøder ude på skolerne. 

 

 

 

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet 

Spørgeskemaundersøgelsen viser stor tilfredshed med placeringen fredag-lørdag. 

Formen skabte anledning til, at alle kom til orde i gruppedrøftelserne. 

Vi var glade for stor deltagelse i kredsen, men der er stadig plads til forbedringer. 

Et oplæg fra om arbejdsglæde repræsentantskabsmødet kunne være et bud på en indhold til et kom-

mende Gram-mødet. 

 

 
4. Kommende arrangementer 

a) TR-træf 

HKC har reserveret salen til os og er forberedt på, at vi evt. bliver mange til frokost fredag. 

HE finder quizzer til aftenunderholdning. 

 

TR6 20.02. 9:00 – 12:00 

Indhold: 

Erfaringsudveksling om de første år som TR 

En fsl-konsulent kommer og fortæller om fsl-klub specielt med udgangspunkt i afsnittet om kompe-

tenceudvikling. 

På invitationen gives der mulighed for, at deltagerne kan komme med ønsker til indholdet. 
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b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP 

Husk at gøre opmærksom på, at der også orienteres om muligheder for seniorordninger. 

HE er forhindret i at deltage. 

Invitationen udsendes efter vinterferien. 

HE omtaler mødet i sit julebrev og sender evt. en særskilt besked til medlemmer 57+. 

 

 

 

c) Kredsgeneralforsamling 

Næstformanden har indvilliget i at være dirigent og forestår kravopstillingsmøde. 

HE omtaler generalforsamlingen i januars nyhedsbrev. 

 
d) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

Intet nyt 

 

 

 

5. Årets Fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

Intet 

 
b. Kontakt med TR ‘er  

Intet 

 

 
c. Organisering  

FTH har været på uopfordret besøg på 2 mindre skoler uden medlemmer. 

Medlemstallet er status quo. 

 

. 

 

 

6. Netværk 
Der er ønske om at afholde orienteringsmødefor TR på efterskoler om hviletidsregler. Gerne med mu-

lighed for at arbejde i netværk med skemaer fra egen skole. Vi håber, at en af FSLs konsulenter vil 

lede mødet, og vi undersøger tid og sted. 

 



 

 
 

KB-referat 

Formanden og en konsulent har været på besøg hos skolelederne på de tyske skoler og orienteret om 

arbejdstid. 

Efter møde med TR-erne laver de et forslag til en fælles lokalaftale. 

Ønsker: seniorpolitik, forberedelsestid i tilknytning til undervisning. 

 

I det tyske netværk arbejdes der på at forbedre lønsedler. 

 
 
 

 
7. Seneste nyt fra kreds 4 

Vi har fået nyt fødselsdagskort med det nye kredslogo. 

 

Velkommen til ny TR på Branderup Friskole. 

 

 

 

8. Økonomi 

Ved en fejl har vi fået for lidt i kredstilskud. Vi har fået efterbetalt 53.000. 

Det efterlader os med overskud på regnskabet. 

 

Vi har bestilt 96 vandflasker. De uddeles på TRæffet. 

Vi bestiller 500 kuglepenne og 500 æsker pastiller. 

Vi vil gerne købe ”Håndbog til et godt arbejdsliv” til TRæf-deltagere. 

 

 

 

9. Evt. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår. 

 

 
Næste KB-møde: d. 14.01. 2020 på Haderslev Realskole 

 
Mødet sluttede kl. 17:30  
 
 
 
 
 


