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2022, 07.06. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d.07.06. 2022 kl. 15:00 på Engkær 12 Haderslev 
 
Deltagere: 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
Torben Hansen (TH) 
Mette Zempel (MZ) 
Afbud: Thomas Skaarup (TS) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af alle 

2. Hvordan samarbejde i KB? Bl.a. input fra formands-næstformandsmødet i maj v. LM 

3. Blik på det kommende HB-møde 

4. Justering af KB-mappen og kursusmuligheder 

5. Nye medlemmer 

6. Kommende arrangementer 

a) Lærermødet på Askov 29.06. – 03.07. 

b) TR1 på Aabenraa Friskole 06.09. 

c) KB-seminar 31.08. – 01.09. 

7. Kalenderen for det kommende skoleår 

8. Nyhedsbreve/sommerhilsen til medlemmerne inden sommerferien uge 24? 

9. Netværksmøder i fremtiden – hvordan? Fortsat fra sidste møde 

Udsat fra sidste møde: 

10. Årets fokuspunkter: Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

11. Seneste nyt fra Kreds 4  

12. Økonomi 

13. Evt.  

 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 



 

 
 

KB-referat 

 
 

2. Hvordan samarbejde i KB? 

LM præsenterer arbejdet med ledelsesforståelse og samarbejde fra formands/næstformandsmødet. 

Vi udsætter formuleringen af en samarbejdsaftale for kredsbestyrelsen til næste møde, fordi vi ikke er 

fuldtallige. 

 

 
3. Blik på det kommende HB-møde 

Frist for bestilling af konsulenter/uddannelsespakker er d. 10. juni. 

Vi har ønsket TR-E og Bolette til Træffet. 

Vi ønsker ikke yderligere. 

 

Kursisternes evaluering af TR6 er samstemmende med vores evaluering. 

 

 

4. Justering af KB-mappen og kursusmuligheder 

Vi retter KB-mappen til og vedtager 2022-udgaven. 

Der er mulighed for at Kb-medlemmer kan søge relevante kurser. 

 
 

5. Nye medlemmer 

Der har været en lille stigning i medlemstallet. 

Oversigten over nye medlemmer er ikke kommet endnu. FTH lægger den på Teams, når den kommer. 

 

 
6. Kommende arrangementer 

a) Lærermødet på Askov 29.06. – 03.07. 

Almindelige medlemmer kan deltage med ½ kursusafgift. 

Kredsen kan dække den anden halvdel. 

 
b) TR1 på Aabenraa Friskole 06.09. kl. 13-17 

Der er p.t. 5 tilmeldte. 

Der forventes et justeret program. 

Vi har kb-møde inden TR1, så vi venter med at fordele opgaverne. 

På sekretariatet arbejdes der på en gentænkning af den samlede TR-uddannelse. 
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c) KB-seminar 31.08. – 01.09. 

Forberedelse til seminaret: 

Under generel på Teams ligger en individuel udgave at evaluering af kredsopgaver, som vi hver 

især besvarer snarest. 

Vi skal lave en samlet kredsevaluering på kb-mødet d. 23.08. 

 

 
7. Kalenderen for det kommende år 

FTH har lavet en kalenderoversigt.  

Den lægges under filer, generel på Teams. 

 

 
8. Nyhedsbreve/sommerhilsen til medlemmerne inden sommerferien uge 24? 

FTH har kigget på Marketplace-programmet. 

Der arbejdes på et nyhedsbrev til medlemmerne i uge 24. 

Det skal indeholde en præsentation af den nye kredsbestyrelse. 

 

 

 

9. Netværksmøder i fremtiden – hvordan? 

Vi bibeholde de eksisterende netværk. Netværket tilbyder det samme fysiske møde flere steder for at 

imødegå geografiske afstande. Der deltager evt. 2 kb-medlemmer i møderne. 

Der afvikles også et online møde og et møde på Træffet.  

Derudover arrangeres møder efter behov. 

Vi tilbyder et møde inden efterårsferien om evaluering af arbejdstidsaftalen.  

 
 

10. Årets fokuspunkter: Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

Der har været en del skolebesøg den seneste tid. 

Det har resulteret i 4 nye medlemmer og 2 ny tillidsrepræsentanter, måske er der en TR mere på vej. 

 

 
11. Seneste nyt fra Kreds 4  

I Tyskland må man ansætte på 1-årskontrakter, som kan forlænges 2 gange. Det er ikke tilladt i den 

danske overenskomst. Dette skaber for tiden diskussioner på de tyske skoler. 



 

 
 

KB-referat 

Det er svært at skaffe lærere til de tyske skoler i Danmark, fordi lønnen er dårligere end på de danske 

skoler i Sydslesvig. 

 

 
12. Økonomi 

Udsat til næste møde. 

 

 
13. Evt. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer. 

 

 
Næste KB-møde: 23.08. kl. 14:30 Engkær 12 

 

Mødet sluttede kl. 18:30 


