Aarhus, den 26. oktober 2017

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 21. september ’17

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45‐12.30

Referent:

DRF

Fraværende:

RGA mellem kl. 09.45‐11.15

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 14. september 2017.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i VIA workshop og strategiseminar. Drøftelser af
den fremtidige strategi for VIA.
JWS orienterede fra møde vedr. LOKE SLF. Ansøgning til AP Møller er sendt,
der ansøges om 38 mio. kr. LOKE SLF tager afsæt i LOKE ledelse, hvor evalue‐
ringerne har været positive. Ved mødet er det igen understreget, at forløbet
ikke skal være et koncept, men derimod vigtigheden i, at LOKE SLF tager afsæt
i skolernes hverdag. Der blev stillet spørgsmål til de videns‐rejser, der er en del
af LOKE SLF. Opfordring til, at man ser bredere end Canada/Ontario, for et
bredere afsæt.
JWS orienterede fra møde vedr. arbejdstid på Samsø Skole. Ny forvaltningschef
på Samsø deltog også i mødet. Medlemmerne på Samsø inddrages via spørge‐
skema og kommende faglig klub møde.
JWS orienterede fra møde i Aarhus for Velfærd. Kommende folkemøde om
skole og uddannelse ‐ overgangen fra skole til arbejde den 30. oktober. Folke‐
mødet afholdes på Aarhus Tech. Tirsdag den 7. november holdes et afsluttende
vælgermøde i Aarhus for Velfærd med afsæt i de 4 afholdte folkemøder.
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JWS orienterede fra møde i 6‐byerne.
Fokus i drøftelserne var kongrespunkter og kommunale budgetter.
JWS orienterede om, at Børn og Unge via områdechefer indsamler bilag 1 ret‐
ningslinjer omkring fleksibilitet. Det er ikke forhandlingsudvalget, der har taget
initiativ til indsamlingen. Det indsamlede skal danne baggrund for dialogmø‐
der, der bliver afholdt inden jul.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af dot under punkt 4, Praktisk vedr. kongresforberedende
møder.

4.

DLF’s kongres den 10.‐12. oktober 2017.
 Praktisk vedr. kongresforberedende møder.
Kørsel er aftalt vedr. den 5. oktober. Kørsel den 3. oktober aftales den 28. sep‐
tember. Chauffører orienterer øvrige kongresdelegerede.
 Temadrøftelse:
o DLF’s folkeskoleideal
Drøftelse på baggrund af foreløbigt materiale. Hvordan får vi på
kongressen en diskussion/debat ud fra de bilag, der kommer? Forslag
om, at udarbejdelsen af et endeligt ideal får et længere tidsperspektiv
end frem til kongres 2018.
Inputs til formål. Idealet skal fx have til formål at være fundament og
danne baggrund for DLF’s bud på, hvad folkeskolen er og skal.
Vi afventer de endelige bilag fra HS for den videre drøftelse.
o Arbejdsliv 2017 ‐ profession og rammer
Drøftelser om muligt indhold under punktet. Er det under dette punkt,
at blandt andet udfordringer og erfaringer med læringsplatformene skal
frem? Ønske om, at punktet indeholder perspektiver på, hvad det er, der
kommer til at ske for lærernes arbejdsliv fremadrettet, herunder arbejdet
med digitalisering.
o Demokratiets fremtid
Udsat, bilag endnu ikke kommet.
o Skriftlig beretning
Udsat, bilag endnu ikke kommet.

5.

Folkemødet 2018.
 Indstilling fra formandskabet.
Indstillingen godkendt. Arbejdsgruppe 1 arbejder videre ud fra indstillingen.

6.

TR/TRS/AMR‐møder.
 Opsamling fra regionale TR/TRS‐møder den 7. september 2017.
Opsamling på bilag 1 præsenteres på TR/TRS‐mødet torsdag den 28. september
og behandles efterfølgende i styrelsen.
Highlights fra de regionale møder:
Ønske fra TR’ere om uddannelse i løn og lønsedler. Vedr. TR/TRS‐kurset på
Skarrildhus ser flere TR’ere frem til kursus i økonomi/budget.
Generel udtrykt bekymring i forhold til, at lederne ikke deltager i årets TR/TRS‐
kursus. Deraf et ønske om, at der laves noget lokalt, der kan kompensere for
den manglende opstart på bilag 1 drøftelserne.
MinUddannelse drøftet på flere møder, herunder udfordringer med opstarten i
uge 32. Skoleårets start ‐ fokus på hvordan man bedst bruger uge 32 til op‐
startsugen. Det handler også om det praktiske, rengøring mv.
Tilsynsopgaven ‐ opmærksomhed på, hvor meget tid der går med tilsyn på sko‐
lerne.
Nyansættelser, fokus på vilkår for de nyansatte.
 Opsamling fra TR/TRS‐møde for de mindre medlemsgrupper den 14.
september 2017.
Velkommen til nye tillidsfolk. Inputs fra TR til årets TR/TRS‐kursus. Budget,
kongres og erfaringsudveksling var hovedpunkter.
 AMR‐netværksmødet dags dato.
Dagsorden er sendt ud på konferencen.
 Punkter til TR/TRS/AMR‐mødet den 28. september 2017.
Dagsordenen er færdig.

7.

Styrelsens årshjul.
 Orientering
Orientering om styrelsens årshjul. Ønske om, at årshjulet også indeholder
arbejdsgruppernes arbejdsopgaver. Derudover skal årshjulet præsenteres på
styrelsesmøderne under punktet Næste møde. KVN og DRF arbejder videre med
årshjulet med respekt og mulighed for at inddrage den kommende DLF kom‐
munikationsplatform i arbejdet.

8.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 26.09.2017: Møde HMU, MBU. JWS.
Den 26.09.2017: Arbejdsgruppemøde vedr. konferencen ’Hvad skal vi med
skolen?’ den 26. oktober 2017. DRF.
Den 27.09.2017: Møde i uddannelses‐ og rekrutteringsudvalget. JWS.
Den 27.09.2017: Evalueringsmøde af Folkemødet 2017 med BUPL og B&U. JWS.
Den 27.09.2017: Møde forhandlingsudvalget vedr. Aarhusaftalen. JWS, Marius
Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 27.09.2017: Deltagelse i kursus i DLF’s nye kommunikationsplatform. DRF,
Cecilie Winding Madsen og Tania Madsen.
Den 28.09.2017: TR/TRS/AMR‐møde.
Den 29.09.2017: Lokalrådsmøde, Lån & Spar. JWS.
Den 29.09.2017: Deltagelse i Kick Off arrangement på Læreruddannelsen. 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
Opfølgning på henvendelse fra medlem vedr. medlemsaktiviteter.

9.

Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 26. oktober 2017.
Punkter ‐ se årshjulet

10. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

