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2022, 23.08. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d.23.08. 2022 kl. 14:30 på Engkær 12 Haderslev 
 
Deltagere: 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
Torben Hansen (TH) 
Mette Zempel (MZ) 
Thomas Skaarup (TS) 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af alle 

2. Blik på det forrige HB-møde 

3. Blik på det kommende HB-møde 

4. Kursusmuligheder for kredsbestyrelsen 

5. Hornstrup Kursus Center 

6. Nye medlemmer 

7. Kommende arrangementer 

a) TR1 på Aabenraa Friskole 06.09. 

b) KB-seminar 31.08. – 01.09. 

c) Medlemsmøde på Gram Slot 26.10. 

d) Lønmøde 14.11 

e) Minikursus 24.11. 

f) Træf  

8. Kalenderen  

9. Ideer til kurser 

10. Nyhedsbrev 

11. Netværksmøder  

12. Årets fokuspunkter: Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

13. Seneste nyt fra Kreds 4  

14. Økonomi 

15. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
 
 

2. Blik på det forrige HB-møde 

Sekretariatet arbejder på en omstrukturering af TR-uddannelsen. Der forventes et udspil i løbet af ef-

teråret. 

Der blev orienteret om situationen på sekretariatet. 

 

 

 

3. Blik på det kommende HB-møde 

OK 24 sættes i gang med oplæg til klubmøder på skolerne. Vi forslår kravopstillingsmøde på kredsens 

generalforsamling. 

Ved sidste OK-forløb oplevede vi, at klubmødet var svært håndterbart. Vi ønsker os et oplæg, som 

sætter rammerne for mulige krav. 

 

Sekretariatet er i gang med lønforhandlinger på skoler med medlemmer, men uden TR. 

I samme omgang agiteres der for valg af TR. 

 

Vi besvarer spørgeskema om kredsopgaver forud for KB-seminaret. 

Vi var langt hen ad vejen enige med de andre kredse. 

 

  
 

4. Kursusmuligheder for kredsbestyrelsen 

LM har tilmeldt sig AMR-kursus medio september. 

 

 
 

5. Hornstrup Kursus Center 

FTH er indtrådt i bestyrelsen. 

Det er en udfordring, at der fyres med gas. 

Centret er ved at blive for småt til at huse store kunder. 
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6. Nye medlemmer 

Vi har nu fået lister over nyindmeldte fra maj, juni og juli. 

Vi ringer og byder velkommen. 

Vi kan gøre opmærksom på Medlemsmødet på Gram og lønmøderne. 

FTH lægger et brev ud på Teams under medlemmer / filer, som kan anvendes, hvis det ikke lykkes at 

opnå telefonisk kontakt. 

 
 
 

7. Kommende arrangementer 

a) TR1 på Aabenraa Friskole 06.09. kl. 13 – 17. 

Vi regner med 10 kursister. 

TS sørger for forplejning 

Vi fordeler stoffet imellem os: 

Introduktion FTH 

Gensidige forventninger MZ 

Hvad er en fagforening? TH 

FSL struktur og kredsens arbejde LM 

Modtagelse af nye kolleger TS 

 

b) KB-seminar 31.08. – 01.09. 

MZ og TS deltager fra tirsdag aften. 

 

c) Medlemsmøde på Gram Slot 26.10. 

TH udsender invitation i starten af september. 

FTH kommer 1 time før. 

 

d) Lønmøde 14.11 Agerskov Kro og på Hornstrup Kursus Center d. 15.11. 

Der afholdes løntjekmøder d. 14.11. på Agerskov Kro og d. 15.11. på Hornstrup Kursus Center. 

Der er udsendt tilmeldinger fra sekretariatet. 

FTH og LM deltager i Hornstrup. 

 

e) Minikursus 24.11. Aabenraa Friskole 

LM byder velkommen. 

 
 

f) Træf  
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Indholdet er faldet på plads: 

TR-E torsdag formiddag v. Laust Høgedal 

Torsdag eftermiddag: Arbejdsrelateret stress v. Bolette Bom 

Fredag formiddag: TR6 materialet  

 
 
 

8. Kalenderen  

Der er blevet tilbudt et TR efteruddannelsesmodul om arbejdstid. 

Vi foreslår d. 13.10 eller d. 10.10. kl. 9:00 – ca. 15:00 kombineret med netværksmøder. 

TH undersøger, om vi kan være på Gram Slot. 

 
 

 

9. Ideer til kurser 

Der efterspørges ideer til minikurser for det kommende skoleår. 

 

 
 

10. Nyhedsbrev 

FTH udsender nyhedsbrev i løbet af weekenden. 

 
 
 

11. Netværksmøder  

Det tyske netværk har møde d. 24.08. 

Øvrige møder kombineres med TR efteruddannelsen. 

 
 
 

12. Årets fokuspunkter: Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

FTH har været på 2 skolebesøg 

Det er vigtigt, at vi har aftalt dagsordenen med den skole, vi besøger. Så har vi mulighed for at være 

forberedte. 

FTH har et besøg hos en ny TR og et klubmøde på samme skole. 

FTH tager med på hvervemøder på højskoler 
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13. Seneste nyt fra Kreds 4  

Velkommen til nye tillidsrepræsentanter på Aller Friskole, Den Nye Friskole, DS Rapstedt, Frøslevlej-

rens Efterskole, IS Billund, Ludwig Andresen Schule, Skovlund Friskole, Stepping Friskole, Sundeved 

Efterskole og Vejen Friskole. 

 

De tyske skoler har haft stor elevfremgang det seneste år. 

Der har været lønforhandlinger med skolerne. 

 

 
 

14. Økonomi 

Vi har luft i budgettet til at afholde TR efteruddannelseskursus på et kursussted, fx Gram Slot. 

 
 
 

15. Evt.  

Intet 

 
Næste KB-møde: 27.09. kl. 14:30 Engkær 12 

 

Mødet sluttede kl. 18:00 


