
 

 
 

KB-referat 

 
2020, 09.06 

Referent: LM 
 
 
 

KB-møde mandag d.09.06. 2020 kl. 16:15 på Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) – på Teams 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Status i en Coronatid. Situationen i Kreds 4 og KB. 

3. Seneste nyt fra FSL.  

4. Det kommende års arrangementer 

a) TR1 på Kongeådalens Efterskole d. 25.08. kl. 13-17 

b) Kredsgeneralforsamling 2020 / kravopstillingsmøde 

c) TR5 på (VGIE?) 

d) Møde om hviletid for efterskolelærere 

e) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP  

f) Medlemsmøde på Gram Slot 

g) TR-træf 24.02. – 25.02. 2021 

h) Kredsgeneralforsamling 2021 

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. Status i en Coronatid. Situationen i Kreds 4 og KB 

Der har ikke været mange henvendelser til kredsen siden sidst. 

HE har deltaget i digitalt informationsmøde på læreruddannelsen i Haderslev. 

I morgen deltager HE i et tilsvarende møde for 5 andre læreruddannelsessteder.  

 
 

3. Seneste nyt fra FSL 

Det er besluttet, at højskolelærerne kan optages som medlemmer i FSL.  

 

 
4. Det kommende års arrangementer 

a) TR1 på Kongeådalens Efterskole d. 25.08. kl. 13-17 

Vi får ca. 10 nye TR ‘er, som skal deltage. Alt er aftalt med skolen. 

Der er endnu ingen materialer. Vi fordeler undervisningsopgaver senere. 

 
b) Kredsgeneralforsamling 2020 / kravopstillingsmøde 

Der lægges op til, at kredsgeneralforsamlinger afholdes inden d. 15. august. 

Det er ikke optimalt af hensyn til medlemmers deltagelse.  

Under de givne forhold foretrækker vi at afvikle GF i uge 33. Forslag: Tirsdag d. 11.08. TH under-

søger, om vi kan være på Skanderup Efterskole. 

HE undersøger regler om frister og dirigent. 

Måske behøver vi ikke afvikle kravopstillingsmøde, da alle skoler har haft mulighed for at ind-

sende krav i foråret. 

 
c) TR5 på (VGIE?) 

Onsdag d. 16. september kl. 10-16. 

HE undersøger, om vi stadig kan være på VGIE. 
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d) Møde om hviletid for efterskolelærere 

FTH kontakter en konsulent for at finde en dato i efteråret. 

 
e) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP  

Vi foreslår at afvikle mødet i uge 9 (2. marts) 

HE kontakter sekretariatet og LP. 

 
f) Medlemsmøde på Gram Slot 

Forslag: Onsdag d. 28. oktober. 

Oplæg: ”Lær at skærme dig mod den grænseløse digitale tilgængelighed” 

Der kan evt. tilbydes en rundvisning på slottet. 

HE kontakter oplægsholderen. 

TH kontakter Gram Slot 

 
g) TR-træf 24.02. – 25.02. 2021 

HKC er booket. 

Indhold: 

TR6 afvikles onsdag formiddag. 

Onsdag: 

Til TR / AMR: Seniorpolitik/ seniorordninger 

Netværksmøder 

Torsdag: 

TR E: Tillidsrepræsentantens relationelle kompetencer 

Sidste nyt fra foreningen v. næstformanden. 

 
h) Kredsgeneralforsamling 2021 

Onsdag d. 7. april. 

HE undersøger, om vi kan være på Agerskov Ungdomsskole. 

 
i) Vi vil gerne lave et kursus for TR ‘er om ”Hvordan laver man en lokalaftale” 

HE undersøger på sekretariatet, om det kan lade sig gøre, og i bekræftende fald hvornår. 
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5. Årets fokuspunkter 
a) Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 

 

b) Kontakt med TR ‘er  

 

 

c) Organisering  

Det går stadig fremad. 

 

 
6. Netværk 

Netværk Nord holder netværksmøde d. 15.06. på Teams 

 

 
7. Seneste nyt fra kreds 4 

Velkommen til nye TR ‘er på Kolding Realskole og på DPS Apenrade 

 

 
8. Økonomi 

Der er ikke blevet brugt penge de sidste måneder. 

 

 
9. Evt. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer. 

 
 

Næste KB-møde: d. 18.08. på Haderslev Realskole 

 
Mødet sluttede kl. 18:45  
 
 
 


