
 

 
 

KB-referat 

 
2021, 14.12. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d.14.12. 2021 kl. 16:30 på Teams 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF)  
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. HB-dagsordenen samt nyt fra Kreds 4 

3. Den kommende tids arrangementer: 

a) TR-træf 10.-11/2 2022 

b) Generalforsamling 

c) TR5 og TR6 

d) Seniormøde 

4. Årets fokuspunkter: 

a. Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

5. Netværk 

6. Økonomi, herunder køb af merchandise 

7. Evt.  

 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
 

2. HB-dagsordenen samt nyt fra Kreds 4 

Vi vender kommunikationsplanen: Vi ser ingen behov for ændringer i forhold til kredsens normale 

praksis. 

 

Vi drøfter evalueringen af repræsentantskabsmødet: 
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Vi savner et fællesskab omkring kredsen. 

Gruppedrøftelserne appellerer ikke til deltagelse i debatten i salen, som de tidligere kredsvise drøftel-

ser. 

Man bør sikre, at indholdet af drøftelserne fastholdes. 

Det er ærgerligt, at folk går før sluttidspunktet. Måske kunne dagsordenen ombrydes, så økonomi lig-

ger tidligere på mødet.  

Det er en god pointe, at det kan være problematisk, at nogle slutter sig til efter uddannelsesdelen. Vi 

vil fremover være opmærksomme på problemstillingen til vores Træf. 

 

Vi er enige i, at Frie Skoler skal bevares som fysisk blad. 

 
 

3. Den kommende tids arrangementer 

a) TR-træf d. 10.-11/2 2022 

Der er pt kun 15 tilmeldte. TH udsender en reminder. 

Vi følger op på tilmeldingen på Teams i løbet af den næste uge. 

 

b) Generalforsamling 

15. marts kl. 17:00 på Aabenraa Friskole. 

Monika har indvilliget i at være dirigent. 

HE udsender nyhedsbrev med bl.a. invitation til GF til medlemmerne på fredag.  

HE sørger også for, at tid og sted bliver offentliggjort i Frie Skoler. 

HE undersøger, hvordan man forholder sig, hvis nuværende næstformand bliver valgt til formand. 

 

 

c) TR5 og TR6 

TR5 d. 5. april 2022 kl. 09:00 – 15:00. 

 Store Andst Efterskole 

 

TR6 d. 19. april 2022 kl. 13:00 - 17 

Kongeådalens Efterskole 

 

d) Seniormøde 

30.03. 2022 kl. 17:00 på Skanderup Efterskole 

Lærernes Pension sender en konsulent ved 25 deltagere. 

Britta ønsker 20 deltagere. 

Vi tilbyder mødet til deltagere fra kreds 3, 4 og 5. 
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4. Årets fokuspunkter: 

a) Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

HE og IF har været på skolebesøg og orienteret om A21 og valg af tillidsrepræsentant. 

FTH orienterer om opfølgning på tidligere skolebesøg. Det lader til at resultere i et TR-valg. 

 
 

5. Netværk 

Netværk Nord har holdt møde d. 08.12 om implementering af A21. 

Det tyske netværk har haft møde d. 16.11. om repræsentantskabsmødet og A21. 

Efterskolenetværket har inviteret til netværksmøde d. 05.01. om A21 og lokalløn. 

 

 

6. Økonomi, herunder køb af merchandise 

Den kalender, vi kan tilbyde, dækker kalenderåret. Vi vurderer, at det ikke giver mening. 

En lærerkalender er væsentligt dyrere. Den kunne evt. indkøbes til tillidsrepræsentanter. 

Vi vil undersøge interessen, når vi møder tillidsrepræsentanter i løbet af foråret. 

 

 
7. Evt. 

Der er begejstring for orienteringsmøderne om A21 fælles med skoleforeningerne. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår. 

 
Næste KB-møde: 25.01. kl. 15:30 Haderslev Realskole 

 

Mødet sluttede kl. 17:25 


