Aarhus, den 22. september 2017

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 14. september ’17

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.50‐11.45

Referent:

DRF

Fraværende:

RGA kom kl. 10.15

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 og Flemming Pedersen‐FP

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 17. august, den 31.
august og den 7. september.
Referater godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra uddannelsesdebatten i Nr. Nissum. Flere deltagere end
tidligere. Flere spændende og relevante oplæg, gode debatter med aktivet del‐
tagende tilhørere. Et godt sted at erfaringsudveksle. DLF havde god aktivitet i
DLF teltet. Opfordring til, at vi også deltager i 2018.
DRF orienterede fra møde i Studierådet på Læreruddannelsen Campus C, VIA.
På mødet blev der på baggrund af aftagerundersøgelse drøftet mulige tiltag og
indholdsændringer i uddannelsen, der skal imødekomme de udfordringer, afta‐
gerne peger på. Oplæg fra Aarhus Kommune om læringsplatforme og derefter
drøftelse af, hvordan læreruddannelsen bedst ruster de nyuddannede til at ar‐
bejde i og med læringsplatformene. Endelig en drøftelse af, hvordan svarpro‐
centen på dimittendundersøgelsen kan øges. Vi vil i ÅLF gerne hjælpe, da un‐
dersøgelsens resultater er relevante i vores arbejde.
JWS orienterede vedr. Aarhus Kommunes budget.
Fokus på forslaget vedr. barsel, som er en besparelse. Der skal fortsat indbetales
til barselsfonden, men der vil ikke som hidtil være refusion for indbetalingen.
Det decentrale led berøres ikke i forhold til antal barsler, besparelsen ligger i
forhold til barselsfondens indbetalinger. Det forventes, at forslaget bliver gen‐
nemført.
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Der er en udfordring i, at for mange sparer op. De opsparede midler er også
prioriterede, teoretisk set. Opsparede midler er ikke varige midler. Konsekvens
af de opsparede midler er, at man forventeligt vil indsnævre det decentrale rå‐
derum. Det vil måske betyde, at der vil komme flere krav til anvendelse af den
decentrale økonomi.
De faglige organisationer presser på for prioritering af personaleressourcer.
ÅLF har med fokus på det kommunale budget sendt et åbent brev til byrådet.
Brevet er skrevet i samarbejde med foreningen Skole og Forældre. Brevets fokus
er rettet mod, at politikerne skal huske folkeskolen.
JWS orienterede om en opfølgende skrivelse til rådmanden for
Magistratsafdelingen, Teknik og Miljø, Kristian Würtz. Vi ønsker med brevet at
fastholde fokus på den bureaukratiske ordning, der p.t. er gældende ved bestil‐
ling og brug af bybusser i forbindelse med ture og ekskursioner.
JWS orienterede fra Store Lederdag. Temaet for dagen var, hvordan kan man
øge samarbejdet mellem faggrupper med fokus på styrkelsen af kerneopgaven.
JWS orienterede fra KS‐Ø møde. Primært omkring kongres. Se nærværende
dagsorden og referat ‐ punkt 4.
JWS orienterede om kommende elektronisk platform med mulighed for at tilgå
de projekter, der er initieret af Børn og Unge. Platformen skal kunne tilgås af
alle medarbejdere. Godt med muligheden for at søge på projekter.
JWS orienterede fra arbejdsgruppe vedr. kommunale AKUT midler. Drøftelse af
hvordan vi i højere grad kan styrke TR‐rollerne mere direkte. Fx ved supervi‐
sion og konkret sparing på TR‐opgaven.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7, TR/TRS/AMR‐møder og
nyt punkt 9. Kick Off arrangement den 29. september 2017 på Læreruddannelsen Aar‐
hus.

4.

DLF’s kongres den 10.‐12. oktober 2017.
 OK krav ‐ videre drøftelse fra seneste møde.
Fortsat drøftelse af OK krav.
 Temadrøftelse vedr. DLF’s folkeskoleideal.
Kort introduktion til det kommende bilag til kongrespunktet.

 Temadrøftelse om arbejdsliv 2017 ‐ profession og rammer.
Kort introduktion til det kommende bilag til kongrespunktet.

5.

Den involverende fagforening.
 Indstilling.
Styrelsen drøftede indstillingen. Arbejdsgruppen bag indstillingen arbejder vi‐
dere med indstillingen, med inddragelse af dagens drøftelse.

6.

Folkemødet 2018.
 Indstilling fra formandskabet.
 Andet.
Punktet udsat til kommende møde.

7.

TR/TRS/AMR møder.
 Tilbagemelding fra regionale møder.
Punktet udsat.

8.

Ansøgning.
 Fredsfestival Aarhus 2017.
Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tiltrådte indstillingen.

9.

Kick Off arrangement den 29. september 2017 på
Læreruddannelsen Aarhus.
 Orientering.
DRF orienterede vedr. arrangementet, hvor vi som kreds er inviteres med til at
bistå vores lokale LL klub med information om LL til de nye lærerstuderende
samt at hverve medlemmer. Erfaring fra tidligere arrangement viser, at det har
en positiv effekt at kunne ”nudge” de studerende hen til LL standen. Derfor an‐
søges midler til køb af små chips poser, som vil få ÅLF logo påklistret. Der sø‐
ges om 1.500 kr.
 Beslutning.
Styrelsen besluttede at støtte arrangementet med 2.000 kr.

8.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 18.09.2017: Forhandling vedr. arbejdstidsaftale 2018/2019 for Samsø Skole.
JWS og Marius Lindersgaard.

Den 18.09.2017: Deltagelse i workshop om de tendenser og udfordringer, som
den offentlige sektor står over for. Workshoppen er arrangeret af VIA. DRF.
Den 18.09.2017: Deltagelse i stategiseminar mellem uddannelsesudvalg, besty‐
relse og direktion for VIA. DRF.
Den 19.09.2017: Styregruppen Aarhus for Velfærd. JWS.
Den 19.09.2017: Styregruppen LOKE. JWS.
Den 19.09.2017: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. ekstern undersøgelse af
personalesager i MTM. JWS.
Den 20.09.2017: 6‐by‐møde. JWS og DRF.
Den 21.09.2017: AMR‐netværksmøde.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
RGA deltager i tovholdermøde.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

9.

Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 21. september 2017.

10. Eventuelt.
Opmærksomhed på at dele aftenens Facebook opslag fra Århus Lærerforenings
Facebook side vedr. medlemsarrangement den 5. oktober i Bio City.
Spørgsmål til løntjeks kampagnen, hvilke skoler får besøg?
Info om mødet den 4. oktober ”Danmark for Velværd”, herunder fælles trans‐
port.

Dorthe Ryom Fisker

