KB-referat

2020, 21.04
Referent: LM

KB-møde mandag d. 29.09. 2020 kl. 15:15 på 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. Gennemgang af KB-mappen
3. Evaluering af arrangementer siden sidste møde
a) Kredsgeneralforsamlingen
b) TR1 på Vejen Idrætscenter 25.08. kl. 13-17
c) Møde om hviletid for efterskolelærere. Hotel Norden d. 15.09. kl. 13-16
d) TR5 på VGIE d. 19.09. kl. 10-16
4. Det kommende års arrangementer
a) Medlemsmøde på Gram Slot d. 28.10.
b) TR-træf d. 24./25.02.-21
c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP. Kongeådalens Efterskole d. 03.03. -21
d) TR-E Skanderup Efterskole? d. 17.03. -21
e) TR5 Sundeved Efterskole d. 11.03. ell. 18.03. -21
f) Kredsgeneralforsamling d. 07.04. -21 Agerskov Ungdomsskole?
5. Årets fokuspunkter
a) Organisering
b) Opgørelse af arbejdstid
6. Netværk
7. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt
8. KB-suppleanter på Teams?
9. Nyt layout på nyhedsbreve
10. Økonomi
11. Evt.

KB-referat
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Gennemgang af KB-mappen
Vi har gennemgået og ajourført kb-mappen.

3. Evaluering af arrangementer siden sidste møde
a) Kredsgeneralforsamlingen
Ok fremmøde Coronasituationen taget i betragtning. God diskussionslyst.
Stedet var godt.
b) TR1 på Vejen Idrætscenter 25.08. kl. 13-17
Power Pointen var for omfattende. Oplægget blev for langt.
Vi bør måske beskæftige os mere med udfordringen at overtage fra en tidligere TR.
c) Møde om hviletid for efterskolelærere. Hotel Norden d. 15.09. kl. 13-16
Det er svært stof, men det blev formidlet godt.
Det blev positivt modtaget, at både TR og AMR var inviteret.
Det var varmt, og der var støj udefra.
d) TR5 på VGIE d. 19.09. kl. 10-16
Tak til VGIE for husly og god forplejning. Der var fint styr på Corona-forholdsregler.
Det var fint, at der var god tid til erfaringsudveksling. Til gengæld nåede vi ikke meget af Jeopardy.

4. Det kommende års arrangementer
a) Medlemsmøde på Gram Slot d. 28.10.
Det er usikkert, om vi kan gennemføre pga. Corona reglerne.
Gram Slot er fleksibel i forhold til lokaler og evt. udsættelse af arrangementet.
Vi diskuterer, om det er fornuftigt at gennemføre.
Vi følger udviklingen frem mod d. 18.10.
b) TR-træf d. 24./25.02.-21
Programmet er på plads.
Sekretariatet står for brush-up om lokalaftaler.
Kan vi i forb. hermed afvikle møde om opgørelse af arbejdstid?
Ellers kan vi lægge det før sen aftensmad eller efter tidlig aftensmad.
HE undersøger.
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c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP. Kongeådalens Efterskole d. 03.03. -21
Mødet er på Skanderup Efterskole.
Der er truffet aftale med fsl´s og LP’s konsulenter.
d) TR-E Skanderup Efterskole? d. 17.03. -21
TRs relationelle kompetencer.
Mødet er på Kongeådalens Efterskole kl. 15:30 – 18:30. Efterfølgende spisning.
e) TR5 Sundeved Efterskole d. 11.03. ell. 18.03. -21
Vi afholder mødet d. 18.03. kl 9:30 -15:30
LM er forhindret i at deltage.
f) Kredsgeneralforsamling d. 07.04. -21 Agerskov Ungdomsskole?
Aftalen er i orden med Agerskov Ungdomsskole.
KB-mødet d. 20.04. 2021 aflyses.

5. Årets fokuspunkter
a) Organisering
Kredsen har nu 1204 medlemmer.
HE har været med på besøg på Idrætshøjskolen i Sønderborg.
b) Opgørelse af arbejdstid
HE skriver om det i et kommende nyhedsbrev.
Vi holder møde for TR´erne om det på TR-træffet.

6. Netværk
Det tyske netværk har haft møde d. 14.09.
Der er blevet talt om opgaveoversigten, den decentrale løn og om folkeskolelærernes arbejdstidsaftale. Næste møde d. 24.11.
Efterskolenetværket holder møde i november.
Netværk Nord skulle have holdt møde i september. LM indkalder til møde på Teams efter efterårsferien.
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7. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt
Velkommen til nye TR ‘er på Frøslevlejrens Efterskole, Blåbjerg Friskole og Aller Friskole.
Forhandlingerne om en arbejdstidsaftale er startet, efter at folkeskolelærerne stemte ja til deres aftale.

8. KB-suppleanter på Teams?
De nyvalgte suppleanter har fået en fsl-mailadresse.
Der er mulighed for, at de kan komme på Teams.
Vi drøfter fordele og ulemper.
Vi tager stilling senere.

9. Nyt layout på nyhedsbreve
Et medlem har hjulpet os med at lave nyt layout.
Det ser lækkert ud.
HE arbejder videre med det.

10. Økonomi
Vi har brugt ekstra penge på at holde møder på hoteller.
Der bliver holdt mange klubmøder på skolerne.

11. Evt.
Intet

Næste KB-møde: d. 10.11.
Mødet sluttede kl. 18:20

