
 

 
 

KB-referat 

  
2022, 27.09. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d.27.09. 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 

2. Blik på det forrige HB-møde 

3. Blik på det kommende HB-møde 

4. Hornstrup Kursus Center 

5. Nye medlemmer og nye TR 

6. Evaluering af TR1 og KB seminar 

7. Kommende arrangementer 

a) TRE på Gram Slot d. 13.10. om arbejdstid og netværksmøder 

b) Medlemsmøde på Gram Slot d. 26.10. med Nanna Vaaben 

c) Lønmøde 14.11 på Agerskov Kro 

d) Lønmøde d. 15. 11. på HKC 

e) Fælles KB-møde for kreds 2, 3 g 4 d. 16.11.kl. 16 – 20 

f) Orienteringsmøder for lærerstuderende i Esbjerg d. 29.09. og i Haderslev d. 29.11. 

g) Minikursus d. 24.11.Aabenraa Friskole 

h) Træf d. 23. – 24. 02. 2023 

8. Seneste nyt fra kreds 4 

9. Årets fokuspunkter: Kommende skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

10. Økonomi og evt. ønsker til merchandise 

11. Evt.  

 

 

 



 

 
 

KB-referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
 

2. Blik på det forrige HB-møde 

Afgående tillidsrepræsentanter får en anerkendelse fra sekretariatet. Man kunne overveje at gøre det 

samme fra kredsen. 

 
3. Blik på det kommende HB-møde 

En undersøgelse af bevæggrunde til at melde sig ind i foreningen bekræfter det, vi godt vidste – at det 

er den personlige kontakt til TR, som er meget vigtig. 

Vi drøfter planerne for en kommende FSL-skole. Vi mener, det er fornuftigt at investere i engagement 

og debatlyst. 

 
4. Hornstrup Kursus Center 

Der arbejdes med alternative opvarmningsmetoder. 

 
5. Nye medlemmer og nye TR 

Vi har fået mange nye medlemmer. Vi er ved at ringe til dem. 

Vi gennemgår listen over nye TR´er. 

 
6. Evaluering af TR1 og KB seminar 

Der var en god stemning på TR1. 

Materialet er lidt tungt. For meget envejskommunikation. 

Vi vil gerne bruge mere tid på ”bordet rundt”, så vi får et indblik i, hvad der rører sig på deltagernes 

skoler. 

 
7. Kommende arrangementer 

a) TRE på Gram Slot d. 13.10. om arbejdstid og netværksmøder 

Der er pt. 29 tilmeldte. 

TH udsender en reminder i aften. 

Der er et frigørelsesbrev med Monicas underskrift under udarbejdelse. 

 

b) Medlemsmøde på Gram Slot d. 26.10. med Nanna Vaaben 

Der er pt. 70 tilmeldte 

TH sender en reminder ud i næste uge. 



 

 
 

KB-referat 

Hvornår skal vi spise?  

FTH undersøger, hvor langt Nanna Vaabens oplæg er 

 

c) Lønmøde 14.11 på Agerskov Kro 

Sekretariatet arrangerer.  

FTH deltager. 

 
d) Lønmøde d. 15. 11. på HKC 

Sekretariatet arrangerer.  

LM deltager 

 

e) Fælles KB-møde for kreds 2, 3 g 4 d. 16.11.kl. 16 – 20 

Sted følger nærmere. 

 

f) Orienteringsmøder for lærerstuderende i Esbjerg d. 29.09. og i Haderslev d. 29.11 

FTH deltager i Haderslev 

LM deltager i Esbjerg 

 

g) Minikursus d. 24.11.Aabenraa Friskole 

TS byder velkommen 

 

h) Træf d. 23. – 24. 02. 2023 

Der er helt styr på torsdag 

Vi skal have fundet en titel til TR6-delen fredag. 

 

 

8. Seneste nyt fra kreds 4 

MZ var med til Inga Fries´ afskedsreception. 

MZ har været til BPR-møde. 

Planlagt møde i november med Anke Thestesen, Monica og Peter Houlberg for at planlægge den 

kommende lokallønsdannelse. 

FTH har været på 2 skolebesøg. 

 

 
9. Årets fokuspunkter: Kommende skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

Der planlægges 2 nye skolebesøg. 

Sekretariatet hjælper med at presse på med TR-valg på de 11 skoler uden TR. 

Under dette punkt vil vi fremover registrere, hvilke TR´er vi har været i kontakt med. 



 

 
 

KB-referat 

 
 

10. Økonomi og evt. ønsker til merchandise 

Der har ikke været ret mange udgifter. 

Vi kigger på evt. indkøb af merchandise på næste møde. 

 
 

11. Evt. 

 
 
Næste KB-møde: 01.11. kl. 14:30 Engkær 12 

 

Mødet sluttede kl. 17:30 


