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Aalborg, 29.09-2020 

 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Kaffe Fair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg 

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 14.30-17.30 
 

 

 

Til stede;  Mette Saabye (MS), Joan Aarup (JA), Allan Simonsen (AS), Sanne Stentoft (SS) og Lars Holm Jensen (LH). 
 

 

 

Referat 
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

b. Ordstyrer: JA 

c. Referent: SS 

d. Beslutningsprotokol 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH 

1203 medlemmer heraf 24 nye. 

b. Nye TR v/LH 

Der er sendt en hilsen til den nye TR. 

c. Aftalte møder på skoler v/JA og LH 

Husk at være opmærksom på Covid19 tiltag – alle skal være trygge ved besøg. 

Nørreå Friskole vender tilbage med en dato. 

3. Rundringning nye medlemmer og nye TR (BILAG-L) 

Der er sat navne på listen.  

 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

Diskussion af fokus på arbejdstidsaftalen. Der skal gå varsomt, da skoler er forskellige og derfor fordrer en forskellig 

lokalaftale.  Hvordan kan vi hjælpe alle til at få underskrevne lokalaftaler, der passer til den enkelte skole. Vi vil gerne 

have noget centralt eller  konsulenter fra Sekretariatet til en gennemgang af arbejdstidsaftaler. 

FSL-skolen skal have en tydelig effekt for at berettige investeringen. Det har virket lidt fjernt.  

Depositum ved kurser kunne være kredsbestemt. Vi er ikke stemt for depositum ved arrangementer i kreds 1. 

 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Lærerens dag (drøftelse) 

Vi er enige om, vi ikke foretager os noget i anledning af Lærerens dag. 

 

6. Kadence og skitse for indhold af nyhedsbreve fra kredsen (BILAG-L) 

Der udsendes nyhedsbrev 4 gange årligt. Hver gang forsøges det at finde noget dagsaktuelt. Det ønskes undersøgt, hvor 

mange, der læser nyhedsbrevet. Der oprettes en afstemning på Facebook, der kan give et fingerpeg.  

Diskussion af muligheder for at modernisere nyhedsbrevene.  

 

7. Evaluering af TR1 

Fin oplevelse at deltage i arrangementet. Scandic har styr på Covid19 tiltag. Det kan måske være en fordel at starte med 

organisationens struktur.  

Vær opmærksom på, det let bliver lidt indforstået, så præsenter personer og steder fx Hornstrup. Sæt tid på de enkelte 

indlæg inden afholdelsen.  

Når man er med gennem Teams, kan man ikke nødvendigvis høre alt, der foregår. Derfor bliver der problemer med det 

relationelle og det faglige udbytte bliver heller ikke så højt. Fremadrettet kan man ikke deltage gennem Teams, da vi ikke 

kan være sikre på tavshedspligten overholdes.  

 

8. Evaluering af TR5 

God dag. Der var gode forslag til kredsen fx  
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- TR netværk er god evt. til træf – kan der laves en navneliste til et TR-træf over personer, der gerne vil være med i et 

netværk. gerne telefonnumre på nogle i kredsen, man kan ringe og sparre med  

– Invitationer gerne separat og ikke indflettet i et nyhedsbrev 

- opdeling af borde i efterskoler og grundskoler, så man sparrer med andre med samme baggrund 

- Kan der fra centralt hold laves arrangementer på tværs for AMR, TR og leder? 

- Kan FSL lave en liste over de ting, leder og TR skal varetage i fællesskab/ samarbejde om? 

 

a.  Dette kursusår 

b.  Generel praksis og afvikling 

Kreds 1 skal holde sig inde for skabelonen, sekretariatet har udstykket.  

Det kan være en fordel med en rotation i oplæggene, så vi både er mindre sårbare og kommer mere i dybden med flere 

af punkterne.  

9. Kollegial sparring på TR-træf (BILAG-L) 

Fordeling af emnerne. Der skal være minimum 3 deltagere pr. emne, før vi kan tale om kollegial sparring.  

 

10. Brug af Teams (drøftelse/sparring) 

Fremadrettet bruger vi teams chat til meddelelser – dette især i stedet for Messenger. 

Ved meget akutte ting kan SMS bruges.  

Lars sorterer i mapperne. 

  
 

Drift: 
 

11. Medlemsarrangement ”Lær at skærme dig….” (- 18. sep) (BILAG-L) 

Det foreslås mandag d. 2. november. Arrangementet afholdes på Rold Storkro kl. 17 – 20.  

 

12. TR-træf og GF forår 2021 (BILAG-L) 

Punktet overføres til næste møde. 

 

13. KB møder 2020-2021 (BILAG-L) 

Møder starter fremover kl. 14.30 på  Scandic Øst. Det overvejes at lave et møde over teams 

 – fx mødet i januar.  

 

14. Indsats om arbejdstid (HB juni – BILAG-L) 

Punktet er diskuteret under punkt 4 HB. 

 

15. Kredsbestyrelsen mener (BILAG-L) 

 

16. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/JA 

 

17. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-L) 

a. Renovering 

Det er mere kompliceret end tidligere.  

b. Nyt 

Det undersøges, om alle arrangementer kan komme ind på hjemmesiden. 

 

18. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A) 

a. Merchandise/budget 

b. KB møder 

 

19. Evt. 
 

 

Kommende mødedatoer: 

TR-træf: tirsdag-onsdag d. 20.-21. oktober 

KB: tirsdag d. 10. november 

Pensionsmøde: tirsdag d. 24. november 

KB: tirsdag d. 8. december 
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