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Frie Skolers Lærerforening, Kreds 4

Kære medlem
Nyhedsbrevet fra din kredsbestyrelse i nye klæder
Vi har ingen anelse om, hvor mange af vore medlemmer, der downloader og læser vore månedlige Nyhedsbreve, men da Morten Falkengren, SoMe-lærer på Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole tilbød at
lave et nyt og telefonvenligt layout på vores skrivelser, slog vi straks til.
Så derfor har Nyhedsbrevet skiftet udseende. Vi håber, det falder i din smag. Og da det er noget anderledes end tidligere, hører vi meget gerne dine kommentarer.

Aflysning:
Vi har valgt at aflyse medlemsforedraget på Gram Slot. ”Pas på dig selv og dine kolleger i tilgængelighedens
tidsalder” den 28/10, da coronarestriktionerne ikke tillod os at lukke alle de tilmeldte ind. De tilmeldte får
direkte besked.
Da emnet er super aktuelt forsøger vi hurtigt at finde en ny dato at afholde arrangementet på og håber, vi
kan samle lige så mange som de tidligere gange.

Nyt til kalenderen:
16/11: Minikursus. ”Lær at tegne din undervisning med 7 elementer”. Hotel Norden, Haderslev kl. 16:30 –
19:00. Tilmelding her.
23. – 24/11: Åbent og gratis medlemskursus med overnatning på Hornstrup Kursuscenter. ”Efter coronakrisen – det vi har lært, og det vi tager med os”. Se mere her
24.-25. februar 2021: TR-træf på Hornstrup Kursuscenter.
3/3 2021: Orientering om efterløn/pension på Skanderup Efterskole. Både for lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen eller P25 samt lærere med opsparing i Lærernes Pension.
17/3 ’21: Efteruddannelsesmodul for tillidsrepræsentanter om TR’s relationelle kompetencer. Det afholdes på Kongeådalens Efterskole kl. 15:30 – 18:30
7/4 2021: Kredsgeneralforsamling på Agerskov Ungdomsskole

Vidste du,
at hvis du kan samle 20 medlemmer, kan du helt gratis få et af årets minikurser ud på din egen skole? Og
medlemmerne må selvfølgelig gerne arbejde på andre frie skoler eller efterskoler 

Efterårsferien
nærmer sig, og hvis din skole ellers følger den almindelige ferieplan, er det ikke kun eleverne, der har ferie;
det har du også. Det betyder f.eks. at du har ret til erstatningsferie i tilfælde af sygdom.

Kredsbestyrelsen er blevet fotograferet

Fra venstre: Inga Fries, Hans Erik Hansen, Torben Hansen, Lene Mikkelsen, Finn Trond Hansen
-og vi vil gerne ønske dig en rigtig dejlig og afslappende efterårsferie.
På kredsbestyrelsens vegne
Hans Erik Hansen

