
Frie Skolers Lærerforening 
FSL kreds 1

Referat kredsgeneralforsamling 2022

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Alice Giinvad Hansen blev valgt som dirigent. Alice Giinvad Hansen takkede for valget og 
konstaterede, generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt.

2. Valg af referent
Sanne Solvejg Stentoft, Hjørring Private Realskole, blev valgt til referent.

3. Fastsættelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev fastsat.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformand og næstformand
Beretningen er udsendt pr. mail og omdeles på mødet.
Beretningen er inddelt i underemner:

Corona:
Fra salen: Vi havde et bedre sammenhold tidligere på skolen, det er blevet til mindre enheder, 
så at sætte pris på, hvad vi havde.

Fra salen:
Det er godt, vi har lært at være mere med online, spaer kørsel og giver fleksibilitet.

Fra salen:
Ønske om, FSL’s minikurser også kan tilgås online, så kørsel undgår.

Kredsformanden: FSL er blevet bedre til at have Webinarer, er opmærksomme på det.

Fra salen: Det er ikke alt undervisning, der er egnet til Webinarer, noget kræver en anden pædagogik. 
Fra salen: Godt, man kan sætte vikarer i gang ved fx sygt barn. Det kan være lettere end vikarmateriale. 
Afhænger af aftale på skolen. Husk vi har ret til at være syge.

Fra salen: Det er en fordel at kunne have fx en forælder, der er bosat andetsteds med til samtalen.

Fra salen: Det fysiske møde er ret givende og vigtigt. Forældresamtaler eller andet over skærm er en 
nødløsning. Småsnakken er vigtig og givende.

Fra salen: Det er særligt vigtigt at være tilstede, når man er sammen med børn. Øjenkontakt, mimik og 
andet er vigtigt. Vi har lært, hvornår det kan lade sig gøre, og hvornår det er vigtigt med at være i 
samme rum.

Flere tillidsrepræsentanter/medlemmer

Fra salen: Hvor mange skoler drejer det sig om i kreds 1?
Kredsformanden. Det går den rigtige vej. Der er 23-25 skoler uden TR, men de repræsenterer 72 
medlemmer. Det er en lille del af kredsens medlemmer, men de skal også have en TR, da TR har 
forhandlingsretten på skolen.
Det giver medlemmer på sigt, når man har en TR.
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Fra salen: Vi kan hjælpe med at hverve TR på nærliggende skoler uden TR, hvis vi har noget konkret at 
komme med. Så kan de se, det ikke er så farligt.

Fra salen: Nogle ledere mener, vi er for flinke, når vi accepterer, der er kolleger, der ikke er med i 
fagforeningen. Er vi for konfliktsky?
Fra salen: Tallet på skoler, der ikke har en TR, vil falde, nu vi har samarbejdssporet at gå ud fra.
Det giver ledelserne lyst til at have en TR.
Send noget ud til medarbejderne om, hvad ledelsen skal, når de ikke har en TR.

Fra salen: Man kommer længere med frivillighed end tvang. Så lav en video med Lars, der fortælle, 
hvad FSL kan. Det sammen gælder Beretningen, der gerne må læses op, så den kan høres.

Kredsformanden: Vi har sendt mængder af materiale til medlemmer uden TR. Katalog over, hvad de 
mangler, når de ikke har en TR.
Vi er med på læreruddannelserne, hvor der bliver fortalt om, hvor vigtigt, det er med en TR på den 
skole, man skal arbejde på. Vi håber, de studerende husker at spørge efter TR, når de er til samtaler.
Vi hører, om det er muligt at have en fælles TR for flere skoler ved sekretariatet.

Kredsbestyrelsen: Det næste bliver en kurv med godter og en QR-kode, der kan scannes og hvor 
historien om TR/medlemskab kan forklares.

Fra salen: Send til andre medlemmer på skolen, der kan give oplysningerne videre.
Kredsbestyrelsen: Vi er kommet længere, For få år siden havde vi 32 skoler uden TR. Vi kommer mere 
ud på skolerne nu.

Fra salen: Hvorfor vil nogen ikke have en TR?
Kredsbestyrelsen: Der er skoler, der er så små, det giver en mængde merarbejde på skolen. Det kan 
også være en historie, der gør, de mangler lysten.

Fra salen: Det vil være rart, hvis vi kan få at vide, hvilke skoler, der ikke har en TR, så vi kan hjælpe 
med kontakt.

Kredsbestyrelsen undersøger, om vi må oplyse om dette.

Medlemsarrangementer:

Fra salen: Lav arrangementer så centralt som muligt, så medlemmerne ikke skal køre så langt. Når man 
er træt efter en arbejdsdag, er lysten til at køre langt væk.

Fra salen: Det er svært at komme afsted, når man er kommet hjem. Især, når kredsen er så geografisk 
stor. Måske kan flere online arrangementer hjælpe.
Fra salen: Fokuser på online-egnede arrangementer på et par timer i den næste tid. Det kan hjælpe. 
Opbakning fra andre - men ikke for mange.
Kan der laves en kombination af både fysiske og online møder - på andre skoler end i Aalborg. Spørg 
os om I kan være hos os.
Fra salen: Send til TR, at de efter et online kursus kan få penge til pizza til deltagerne fra deres skole. 
Fra salen: Hvordan besluttes arrangementerne?

Kredsformanden: FSL har et katalog, der udbyder oplæg, vi vælger efter.

Fra salen: Kunne der være flere oplæg samtidigt, så man kunne fylde bilen. Fx et oplæg fra Lærernes 
Pension, nye lærere og få tjekket lønseddel. Flere oplæg samtidigt, så flere interesser dækkes samtidigt.

Fra salen: Der afholdes flere kurser for fx nye lærere i Nordjylland. I kan også prøve at komme ind på 
fx Efterskoleforeningens kursus for nye lærere. Bare med en time.

Beretningen:
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Fra salen: Det vil være rart, den kommer på lyd.
Fra salen: På papir eller mail.
Fra salen: Jeg blev overrasket over, den ikke blev oplæst. Det savnede jeg. 
Kredsbestyrelsen: Det ene udelukker ikke det andet.

Beretningen blev vedtaget.

5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren

Kreds’ 1 ’s kasserer Allan , Vesterbølle Efterskole, fremlagde regnskabet.
Regnskabet bærer præg af Corona med aflyste møder, mindre kørsel etc.
Der er derfor ført 136.000 kr. ført tilbage til hovedforeningen.
Fra salen: Hvad går pengene til i hovedforeningen?
Kredsformanden: Pengene indgår i foreningens
samlede økonomi. Det er derfor kontingentet ikke er steget de seneste år.
Kredsformanden: Husk, I har 50 kr. pr. medlem fra skoleår til Faglig Klub-møder.
Fra salen: Det er blevet ændret, så man ikke kan oparbejde en større formue i en enkelt kreds.

6. Fastsættelse af budget

Budgettet blev fremlagt af kasserer Allan Simonsen, Vesterbølle Efterskole.
Budgettet er usikkert med hensyn til det præcise antal medlemmer og dermed tilskuddet.
Kørslen er forventet højere pga. flere skolebesøg og fysiske møder igen.
Generalforsamlingen og der bliver to træf i år, hvilket giver en forventet større udgift.
De år, vi ikke har et ekstra TR-træf bruger vi flere penge på ’’Kredsens gode ideer”, hvilket typisk 
bruges til indkøb af merchandise.

Budgettet er enstemmigt vedtaget.

7. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

8. Valg af kredsformand

Lars Holm Jensen Klostermarksskolen ikke på valg
Kredsformænd vælges i ulige år, så kredsformand Lars Holm Jensen er 
ikke på valg.

9. Valg af kredsnæstformand

Allan Simonsen Vesterbølle Efterskole genvalgt
Kredsnæstformanden vælges i lige år, så Allan Simonsen er valgt til 
kredsnæstformand for to år.

10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Sanne Stentoft Hjørring Private Realskole genvalgt
Claus Bruun Hosbond Aabybro Friskole genvalgt
Mette Saabye Pedersen Privatskolen i Frederikshavn ikke på valg

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Kasper Emil Hoff Friskolen i Skive genvalgt som førstesuppleant
Thomas Hust Klostermarksskolen valgt so andensuppleant
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12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

Alice Giinvad Hansen 
Christophe Thouin 
Christina Munk Hansen

Lyngbjerggaardskolen 
KJostermarksskolen 
Skipper Clement Skolen

genvalgt 
genvalgt 
genvalgt (sup)

13. Eventuelt

Der var ikke noget til punktet.

Mødet sluttede kl. 18.50

Alice Glimvad Hansen 
Dirigent

2Lffi- 2-0? I

Sanne Solvejg Stentoft 
Referent

FRIE SKOLERS
LÆRERFORENING
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