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KB-møde tirsdag d.13.12. 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 
 

0. Bordet rundt 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Blik på det forrige HB-møde 

3. Blik på det kommende HB-møde 

a) Skoler uden TR 

b) Lån til medlemmer 

c) Politik for TR 

d) Politik for samarbejde 

e) Professionsidealet 

f) Fælles elektronisk kalender 

4. Information 

a) Nye medlemmer 

b) Hornstrup Kursus Center 

c) Forligsnævn 

d) Efterskoletræf 

e) FAU 

5. Evaluering af  

a) Lønmøder d. 14. og 15. nov.  

b) Fælles KB møde for kreds 2, 3 og 4 d. 16. nov.  

c) Orienteringsmøde for lærerstuderende i Haderslev 

6. Kommende arrangementer 

a) TR Træf 

b) Nanna Vaaben webinar d. 06.02. 15:00 – 16:15 
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c) Orienteringsdag for lærerstuderende i Esbjerg d. 09.03. 

d) Kredsgeneralforsamling d. 28.03. 

e) TR5 på Skanderup Efterskole d. 20.04. 

f) TR6 d. 09.05. 

7. Nyhedsbreve til TR og til medlemmer 

8. Årets fokuspunkter: Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

9. Seneste nyt fra kreds 4 

10. Økonomi  

11. Evt.  

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Blik på forrige HB-møde 

FTH orienterer om nyt fra HB-seminaret. 

Der er stigende udgifter. Der kigges på muligheder for forøgede indtægter uden at forhøje kontingent-

betalingen for voldsomt. 

Sekretariatet arbejder for at lave flere møder sammen med skoleforeningerne. 

 
3. Blik på det kommende HB-møde 

a) Skoler uden TR 

Vi har 14 skoler uden TR i kredsen. 

Vi har været på mange skolebesøg i dette kalenderår, uden tvivl pga. konsulenternes gode 

arbejde i forb. m. lønforhandlinger. 

b) Lån til medlemmer 

FTH orienterer om muligheden. 

c) Politik for TR 

Vi kigger på Fagpolitisk udvalgs udkast. 

Man skal passe på at tillidsrepræsentanterne ikke føler sig presset af for store krav, så formu-

leringen er vigtig. 

d) Politik for samarbejde 

Ingen kommentarer 

e) Professionsidealet 

Ændres en anelse af hensyn til, at højskolelærerne skal kunne se sig selv i den. 

f) Fælles elektronisk kalender 

Alle vores arrangementer skal oprettes i NemTilmeld fra årets start, evt. med 0 deltagere. 

TH tilbyder at lave de nødvendige ændringer evt. i juleferien. 
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4. Information 

a) Nye medlemmer 

Der er en håndfuld nye medlemmer. 

b) Hornstrup Kursus Center 

Økonomien er fornuftig.  

c) Forligsnævn 

Intet nyt. 

d) Efterskoletræf 

44 deltagere.  

e) FAU 

Der arbejdes med politikker  

 
5. Evalueringer af 

a. Lønmøder d. 14. og 15. nov.  

Godt besøgte møder. Superfint indhold. 

b. Fælles KB møde for kreds 2, 3 og 4 d. 16. nov. 

Det var et godt møde. Fint oplæg. Dejligt at sparre på tværs af kredsene. 

Vi ser det som en fordel, at 3 kredse deltager. 

Vi ser frem flere af den slags møder. 

c. Orienteringsmøde for lærerstuderende i Haderslev 

Mødet var for netstuderende. Der var kun 3 deltagere. 

Der kommer et forårsmøde for fysiske studerende. 

 
6. Kommende arrangementer 

a) TR Træf 

Programmet er på plads. 

Vi bruger TR6 materialet til workshoppen ”Dilemmaer fra dagligdagen”. 

Hvis deltagere på TR6 tilmelder sig Træffet, vil vi kontakte dem og orientere om, at indholdet 

er identisk med det, de vil møde senere. 

Tilmelding via NemTilmeld d. 9. januar. 

Senere udsendes brev: medbring gerne skoleplan, lokalaftaler, lønaftale og –politik samt antal 

årsværk. 

TH udsender invitation i denne uge. 

b) Nanna Vaaben webinar d. 06.02. 15:00 – 16:15 

Vi omtaler det i nyhedsbrev til TR 

Nanna Vaaben har været med til at udarbejde dialogkort, som kan bruges i det lokale arbejde 

med medarbejdertrivsel.  
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c) Orienteringsdag for lærerstuderende i Esbjerg d. 09.03. 

FTH deltager 

d) Kredsgeneralforsamling d. 28.03. 

Forslag: Riberhus Privatskole. TS sender en forespørgsel. 

Første indkaldelse skal udsendes i uge 6. Vi kan nå at ordne det på januarmødet. 

e) TR5 på Skanderup Efterskole d. 20.04. kl. 9 - 15 

f) TR6 d. 09.05 kl. 13-17, Aabenraa Friskole 

 
7. Nyhedsbreve til TR og medlemmer 

Vi konfirmerer FTHs brev til TR og brainstormer på brevet til medlemmer. 

 
8. Årets fokuspunkter: Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter  

Vi har været på 3 skolebesøg siden sidste møde. 

 
9. Seneste nyt fra kreds 4 

Intet 

 
10. Økonomi  

Der er bestilt kuglepenne, drikkedunke og røde notesbøger. 

Tilskuddet bliver større næste år pga. forøget medlemstal. 

 
11. Evt. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår. 

 
 

Næste KB-møde: 31.01. kl. 14:30 Engkær 12 
 

Mødet sluttede kl. 17:45 


