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KB-møde tirsdag d.01.11. 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) 
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1. Godkendelse af dagsordenen 
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Dagsordenen blev godkendt med flg. tilføjelser: 

Punkt 4c: Orienteringsdag på læreruddannelsen i Esbjerg 

Punkt 4.1: AMR 

Punkt 5d Fælles KB-møde 

 

 
2. Blik på det kommende HB-møde 

FTH lægger sine noter fra HB-mødet under generelt 

Vi kigger på de udsendte bilag. 

Vi bakker op om en fælles arrangementskalender. 

Der foreligger et arbejde med at implementere politik for organisering 

 
 

3. Nye medlemmer 

Vi har fået 25 nye medlemmer i september. 

Der er også nye medlemmer i oktober, men desværre flere udmeldelser. 

Vi nærmer os stærkt et medlemstal på 11.000. 

 
 

4. Evalueringer af 

a) TR E 

Fint fremmøde. 

Kursusdelen bar en lille smule præg af, at det var første gang den blev afholdt. 

Det var supergodt med netværksmøder samme dag. 

Maden var fin, men rammerne var ikke optimale til et kursus. Projektorløsningen var uprofessio-

nel, og der var koldt,  

Vi vil arbejde på også fremover at arrangere en dag i efteråret med kombineret TR E og netværks-

møder. Dog vil vi se os om efter et andet sted. 

Vi skal være opmærksomme på, at TR E ligger på repræsentantskabsmødet i det kommende år. 

 

b) Medlemsmødet i Gram 

Supergodt arrangement. 

Nanna Vaabens oplæg var yderst relevant. 

God mad. 

Rammerne er fine til arrangementet. 

Mange positive tilbagemeldinger. 

 

FTH fremførte en ide om et yderligere medlemsmøde i foråret. 
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c) Orienteringsdag på læreruddannelsen i Esbjerg 

LM deltog 

Det var en god dag. 

Der var et godt samarbejde med DLF-kredsen og dlfa 

Dato for orienteringsdag for forårsholdet: 9. marts. 

 
 

4.1 AMR 

44 AMR ‘er i kredsen, som er medlem af FSL. 

Vi vil arbejde for at forøge dette antal: 

 Vi vil omtale AMR ved alle kommende lejligheder. 

 Vi vil udsende en julehilsen specielt til AMR, spørge om de er interesserede i et netværks-

møde. 

Måske kan vi bruge NemTilmeld. 

 
 

5. Kommende arrangementer 

a) Efterskoletræf 3.-4. 11. 

Kurset er fyldt. Der er også deltagere fra kreds 4. 

 

b) Lønmøde 14.11 på Agerskov Kro 

Sekretariatet arrangerer.  

FTH deltager. 

 
c) Lønmøde d. 15. 11. på HKC 

Sekretariatet arrangerer.  

LM deltager 

 

d) Minikursus Aabenraa Friskole d. 24.11 

TS byder velkommen. 

 

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

På Hornstrup Kursus Center. 

Oplæg og sparring 

  

f) Orienteringsmøder for lærerstuderende i Haderslev d. 29.11 

FTH deltager  
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g) Træf d. 23. – 24. 02. 2023 

Der er kommet ændringer i rækkefølgen af indholdet: 

Torsdag 9:30 – 12:00: TR6 light  

Torsdag 13:00 – 15:00: Oplæg ved Bolette  

Torsdag 15:30 – 17:30: Netværksmøder  

Fredag formiddag: TR E ved Laust Høgedal 

 

 
6. Nyhedsbrev 

Der udsendes særskilte nyhedsbreve til medlemmer og til TR 

FTH skriver til udsendelse i december. 

 
 

7. Netværksmøder i fremtiden 

Hvis vi sørger for mulighed for at netværkene kan mødes 2 gange om året, kan resten af møderne 

fungere online. 

På mødet i Gram delte grundskolerne sig op i mindre grupper efter skolestørrelse. De organiserede 

sig elektronisk på forskellig vis. 

Det forlyder, at der er aktivitet i grupperne. 

Vi vil gerne have læseadgang og står selvfølgelig til rådighed, hvis grupperne ønsker det. 

 
 
8. Årets fokuspunkter: Kommende skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

Vi har mistet vores TR på Stepping Friskole. 

Velkommen til ny TR på Løgumkloster Friskole. 

LM har et skolebesøg d. 7. 11. 

FTH har et skolebesøg d. 14.11. 

 
 

9. Seneste nyt fra kreds 4 

Intet 

 
 

10. Økonomi og evt. ønsker til merchandise 

Der er kommet regnskabstal fra 3. kvartal.  

Regnskabet viser, at vi har råd til at købe merchandise. 
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Vi køber kuglepenne og notesbøger, evt. muleposer.  

Evt. fællesindkøb med andre kredse. 

FTH undersøger interessen for dette hos de andre kredse. 

 

 
11. Evt. 

Vi flytter KB-mødet d. fra 16.maj til 2. maj 

 

 
Næste KB-møde: 13.12. kl. 14:30 Engkær 12 

 

Mødet sluttede kl. 18:00 


