Aarhus, den 28. august 2017

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 22. juni 2017

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.30‐12.45

Referent:

DRF

Fraværende:

RGA kom kl. 11.50

Mødeleder:

KVN

Forkortelser:

Jesper Skorstengaard‐JWS, Dorthe Ryom Fisker‐DRF, Rikke Gierahn
Andersen‐RGA, Kasper Bilenberg‐KA, Thorkil Bjerrum‐TBJ, Mette
Heegaard‐MH, Jesper Hejndorf‐JHE, Charlotte Ipsen‐CI, Lars
Spanggaard Jensen‐LSJ, Arne Krogsgaard‐AK, Katrine Vinther Niel‐
sen‐KVN, Flemming Pedersen‐FP

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni 2017.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde med Digitale Børn og Unge og kommunikationsaf‐
delingen i Børn og Unge vedr. sikker mail, fildeling mv. Der vil efter sommerfe‐
rien blive udsendt information og vejledning til medarbejdere.
JWS orienterede fra møde mellem Børn og Unge og FTR/organisationer. En cen‐
tral drøftelse på mødet var, hvordan strategier og kommunens personalepolitik
arbejder mellem det centrale og det decentrale led.
JWS orienterede fra møde i KS‐Ø. Mødet indeholdt blandt andet drøftelser af
ny DLF dialog‐app og samarbejdet mellem kredse og DLF centralt. Hvordan
indretter vi os som forening bedst muligt i forhold til at løse opgaverne, i en tid
hvor vi er langt mere decentraliserede i vores foreningsarbejde?
JWS orienterede fra møde vedr. fællesarbejdsmiljørepræsentanter.
JWS orienterede fra møde i DKF. Sagen om misbrug af midler i Teknik og Miljø
fylder i medierne og i byens politiske organisationer. Mødet handlede blandt
andet om, hvordan de faglige organisationer kan støtte hinanden i sager som
denne.
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JWS orienterede fra møde i HMU. På mødet blev der drøftet tiltag i forbindelse
med frivillighed i Aarhus Kommune. Det enkelte HMU skal rammesætte,
hvordan frivillighed skal håndteres i den enkelte magistratsafdeling.
Henvendelse vedr. fritidsbrugere/åben arbejdsplads på skoler og institutioner.
Drøftelse af hvilke retningslinjer, der evt. kan laves og følges, med flere brugere
af bygninger og matrikler på alle tider af døgnet?
Skrivelse om attraktive og bæredygtige arbejdspladser er blevet godkendt i
HMU.
JWS orienterede vedr. proces om ansættelse af kommunikationskonsulent i
ÅLF. Vi har modtaget mange ansøgere, vi holder samtaler i uge 26.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Retningslinjer for udbetaling af rejseudgifter, time‐ dag‐
penge og kørepenge i ÅLF.
 Fremlæggelse af revideret notat.
Notatet er revideret i forhold til de bemærkninger, der var på seneste styrelses‐
møde.
Notatet blev endelig godkendt med få redaktionelle rettelser.

5.

Lærertræf 2017.
 Deltagelse i lærertræffet den 16. november 2017.
Styrelsen besluttede, at ÅLF reklamerer for arrangementet, og tilbyder at finan‐
siere transport og deltagerbetaling for op til 25 personer.
Styrelsen deltager med 4 personer.

6.

Folkemødet 2017.
 Evaluering.
De deltagende styrelsesmedlemmer vurderede, at deltagelse i Folkemødet, og
særligt arrangementer hvor ÅLF deltog, gav et godt udbytte. Trods lighed i op‐
sætning var de to arrangementer meget forskellige. Konklusionen er, at delta‐
gerne i høj grad definerede drøftelsen.
Der kan med fordel være en større koordinering mellem de deltagende kredse,
og hovedforeningen. DLF‐huset fungerer godt. At deltage sammen med Aarhus
Kommune og BUPL har været godt for samarbejdet. Oplevelse af, at diskursen
om folkeskolen er ændret til et bredere syn end det styre‐ og målbare. Også et
øget fokus på ledelse. Samlet opleves folkemødet at være en demokratifest. Det
er folkeligt, med deltagelse af fx både folkeskoleelever og seniorer.

I forhold til det praktiske, skal det overvejes, om ankomst onsdag er at for‐
trække, for en bedre og mere overskuelig start.
Kritikken af Folkemødet er, at det bliver svært at komme i dybden, drøftelserne
bliver på overskriftsniveau, når de fleste debatter varer ca. 30 minutter med
flere bidragsydere.
 Andet.
Beslutning om deltagelse i 2018 tages på et styrelsesmøde i efteråret 2017.

7.

Styrelsesinternat den 24. og 25. august 2017.
 Orientering.
DRF orienterede kort om rammen for internatet. Der vil være en plan klar efter
sommerferien.

8.

Aarhus for Velfærd.
 Orientering om TR‐workshop den 28. august 2017.
JWS orienterede mulig kommende TR‐workshop.
Hver organisation under Aarhus for Velfærd vil have 10 pladser til tillidsvalgte.
 Beslutning om deltagelse.
Det blev besluttet, at ÅLF deltager med 10 TR’ere, såfremt workshoppen afhol‐
des. Udmelding efter sommerferien.

9.

Café ÅLF’ert.
 Evaluering.
Godt arrangement og meget godt besøgt. God stemning og musik. Alt funge‐
rede, som forventet. Praktisk evaluering til næste år. Der skal købes remoulade,
og vi skal have askebægere i form af krukker på bordene. Godt med festivalto‐
iletter i gården.

10. TR/TRS/AMR‐møder.
 Opsamling fra TR/TRS‐mødet den 15. juni 2017.
Udfordring, at flere tillidsvalgte går før mødets afslutning. Godt med besøg af
PPR. Der kunne godt have været afsat mere tid til drøftelse med PPR.
 Punkter til TR/TRS‐mødet den 17. august 2017.
Uddannelsespunkt jf. Aarhusaftalen.

11. Ansøgning.


Bogensholmlejren ved Ebeltoft Vig.

Formandskabets indstilling foreligger på mødet.
På baggrund af indstilling og drøftelse besluttede styrelsen at støtte ansøgnin‐
gen med op til 4.000 kr., under hensyntagen til indestående i Solidaritetsfonden.
DRF skriver følgebrev til ansøger.

12. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 20.06.2017: Møde HMU, Børn og Unge. JWS.
Den 21.06.2017: Møde med BUPL, FOA og de 2 arbejdsmiljørepræsentanter i
Børn og Unge vedr. Fælles AMR‐rollen. JWS.
Den 21.06.2017: Møde DKF’s forretningsudvalg. JWS.
Den 21.06.2017: Sparring og input til ’Sikker mail og fildeling – Office 365 pro‐
jektet’. DRF.
Den 21.06.2107: Møde med Børn og Unge vedr. undervisningstillæg ifm. afhol‐
delse af 6. ferieuge. JWS og Marius.
Den 21.06.2017: Møde forhandlingsudvalget vedr. Aarhusaftalen. JWS, DRF og
Marius.
Den 22.06.2017: LOKE styregruppemøde. JWS.
Den 22.06.2017: Møde med områdechef vedr. Strandskolen. JWS.
Den 22.06.2017: Møde vedr. igangværende projekter i Børn og Unge. JWS.
Den 22.06.2017: Afskedsreception for TR og skolekonsulent Jørgen Korsgaard.
DRF.
Den 26.06.2017: Møde DKF/AC med Borgmesterens Afdeling. JWS.
Den 28.06.2017: Heldagsmøde i Aarhus for Velfærd. JWS.
Den 29.06.2017: Afskedsreception for områdechef Thorkil Andersen. JWS.
Den 15.08.2017: Møde HMU‐FU. JWS.
Den 16.08.2017: Møde DKF’s forretningsudvalg. JWS og Michael.
Den 17.08.2017: TR/TRS‐møde.
Den 17.‐18.08.2017: Seminar om folkeskoleidealet. DRF.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.

h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

13. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 17. august 2017.

14. Eventuelt.
Styrelsen tilkendegav, at alle ønsker afrejse mandag. JHE kontakter
kongresdelegerede uden for styrelsen.

Dorthe Ryom Fisker

