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Aarhus, den 27. november 2017 
 

 

Mødereferat 
 
Møde: Styrelsesmøde   Dato: 9. november 2017 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 08.45-12.00 

Referent: DRF 

Fraværende: KVN 

Mødeleder: FP 

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 2. november 2017. 
 Referatet godkendt. 
 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra møde vedr. et eventuelt kommende dimittendarrangement 
på VIA. Målet er at kvalificere læreruddannelsen, men også at få tilbagemel-
dinger fra de nye lærere om forhold og vilkår i skolen. 
 
JWS orienterede vedr. de kommende dialogmøder om Aarhusaftalen. Møder-
nes afholdes i november og december. 
 
JWS orienterede vedr. AMR valget. På baggrund af valghandlingen har de fag-
lige organisationer forslået, at en arbejdsgruppe nedsat under HMU udarbejder 
en skriftlig evaluering. 

 
JWS orienterede fra møde mellem Borgmesterens Afdeling og de faglige orga-
nisationer, DKF og AC. Afbureaukratisering var et af temaerne ved mødet. Det 
er aftalt, at der laves en analyse på regler for medarbejdere. Analysen udarbej-
des af VIVE. 
 
JWS orienterede vedr. sag med opmærksomhed på ressourceflowet mellem 
skole og SFO. 

 
 
 



 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen godkendt med nyt punkt 12 Aktindsigt i forbindelse med forældretil-
fredshedsundersøgelsen. Øvrige punkter rykker. 

 

4. Lærerens Dag, 5. oktober.  
 Evaluering.  
Det var et godt arrangement. Opmærksomhed på, at de inviterede politikere 
skal have en grundigere briefing om formål inden arrangementet, og hvordan 
vi tydeliggør, at de inviterede politikere er gæster og ikke repræsentanter for 
Århus Lærerforening. Ønske om, at vi har en tydeligere markering på stedet, 
evt. ved skilte eller synlig påklædning. 
 
Det efterfølgende biografarrangement var også godt og velbesøgt.   

 

5. ’Hvad skal vi med skolen?’ arrangement den 26. oktober 
2017. 
 Opsamling og evaluering. 
Gode tilbagemeldinger, gode oplægsholdere fra forskellige ståsteder. Ros til de 
lærer nære oplæg i starten.  
Efterfølgende overvejelser om, hvordan vi kan bruge det, der var på dagsorde-
nen i vores fremtidige arbejde.  
Skrivelse med opsamling på 2017 – ’Hvad skal vi med skolen?’ udarbejdes af 
arbejdsgruppen bag konferencen og de to øvrige arrangementer. 

 
 Andet.  

 Aftaler, herunder økonomi er afsluttet. 
 

6. Aarhus for Velfærd – Folkemødet den 30. oktober 2017 på 
Aarhus Tech.  
 Opsamling og evaluering. 
Godt og velbesøgt arrangement. Debatten kom tæt på grundidéen bag folke-
møderne, som var dialog og inputs fra borgerne. Vi har i ÅLF løftet en væsent-
lig del af de praktiske opgaver. I forhold til deltagerne kunne vi have været 
mere målrettede i vores invitationer. De kunne være sendt direkte til de af vo-
res medlemmer, som indholdet var særlig relevant for. 

 
 Andet.  

 Intet til referat. 
 



 

 

7. Danmark for Velfærd og Aarhus for Velfærd arrangemen-
ter den 7. november.  
 Opsamling og evaluering.  

 Danmark for Velfærd: 
For få deltagere til arrangementet. Lærerne var dog godt repræsenteret. Formen 
vurderes bedre end traditionelle demonstrationer på fx Rådhuspladsen. Vi skal 
se på vores muligheder for at kommunikere bredere ud, når vi har brug for, at 
medlemmerne deltager i lignende arrangementer. Opmærksomhed på, at vi 
skal hjælpe TR’ere og medlemmer med at prioritere, når vi har en række arran-
gementer, hvor deltagelse er vigtig. 
Stor ros til TR Sasja Laumann for at stille sig til rådighed for et lærerindlæg fra 
scenen. 
 
Aarhus for Velfærd: 
Det var en stor udfordring, at lokalet er så koldt, svært at holde på folk. 
Ordstyreren kunne have styret debatten bedre og skabt en større sammenhæng 
mellem de fire temaer. Koblingen til den kommunale valgkamp blev for svag. 

 
 Andet.  

 Intet til referat. 
 

8. Byrådsbeslutning vedr. ny lovgivning på modtagelses-
klasseområdet.  
 ÅLF’s handlinger på baggrund af byrådsindstillingen. 
 Andet.  

 Punktet udsættes til styrelsesmødet den 23. november.  
 

9. OK18. 
 Opfølgning på regionalt TR-møde den 2. november. 
På baggrund af kredsformandsmøde om OK18 mv. har vi i KS-Ø aftalt, at vi i 
januar 2018 forsøger at lave et medlemsmøde med deltagelse af Anders Bondo 
Christensen. 
KS-Ø behandler medlemsmødet på deres kommende møde. Styrelsen bakker 
op om det foreslåede medlemsmøde med ABC. 

 

10. Opgaveoversigter.  
 Indstilling fra KVN og LSP.  
Konsulent Søren Bonde gav på baggrund af indstillingen et overblik på kom-
munalt plan. Arbejdsgruppe 1 arbejder videre med en analyse jf. indstillingen. 

 



 

 

11. Nordisk Konference 2018 i Gøteborg.  
 Beslutning om deltagerantal.  
Styrelsen besluttede, at vi deltager i konferencen med 4 styrelsesmedlemmer, 
heraf to pladser til formandskabet. 
Når indholdet af konferencen er kendt, udarbejdes en indstilling, der klargør 
formål mv.   

 

12. Aktindsigt i forbindelse med forældretilfredshedsunder-
søgelsen. 
 Orientering 

 På baggrund af udkast til medlemsbrev til medlemmerne på Næshøjskolen 
redegjorde konsulent Malene Vestergård for indholdet i brevet. Styrelsen havde 
mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Brevet sendes til medlemmerne. 

 

13. TR/TRS/AMR-møder.  
 Opsamling fra ekstraordinært TR/TRS-møde den 26. oktober.  
Punktet udsat. 
 
 Dagens TR/TRS-møde. 
Intet til referat.  
 
 Punkter til TR/AMR-møde i OmrådeMED den 16. november.  
RGA har udarbejdet dagsordenen. 

 

14. Meddelelser. 
a) Foreningen. 
Den 13.11.2017: Styregruppemøde Aarhus for Velfærd. JWS. 
Den 13.11.2017: Møde KS-Ø-FU. JWS. 
Den 13.11.2017: Møde KS-Ø. JWS og DRF. 
Den 14.11.2017: Møde HMU-FU. JWS. 
Den 14.11.2017: Møde HMU, MBU. JWS. 
Den 15.11.2017: Møde forhandlingsudvalget for Aarhusaftalen. JWS, DRF, MHL 
og SHB. 
Den 16.-17.11.2017: Årsmøde kredsformænd. JWS. 
Den 16.11.2017: Møde vedr. DLF’s kommunikationsplatform. DRF og Cecilie 
Winding. 
Den 16.11.2017: TR/AMR-møde i OmrådeMED. DRF. 
Den 17.11.2017: Møde med BUPL, FOA og AaS. JWS, DRF, MHL og SHB. 
Den 20.11.2017: Dialogmøde Aarhusaftalen - Område Viborgvej og Randersvej.  
Den 21.11.2017: Møde DKF-FU. JWS og Michael Rønne. 



 

 

Den 21.11.2017: Møde med formand for Aalborg Lærerforening og skolechef for 
Aalborg Kommune vedr. mobilitetsdagene i Aarhus Kommune. JWS og Malene 
Vestergård.  
Den 21.11.2017: Møde HMU, MSB. DRF. 
Den 21.11.2017: Opfølgningsmøde med B&U, BUPL og FOA vedr. fællesar-
bejdsmiljørepræsentantens rolle. JWS.  
Den 24.11.2017: Lokalrådsmøde i Lån & Spar. JWS. 
Den 24.11.2017: Møde vedr. LOKE SLF. JWS. 
 
b) Hovedstyrelsen 
Intet til referat. 
 
c) Arbejdsmiljø 
Intet til referat. 
 
d) Andre 
Intet til referat. 
 
e) Kurser og konferencer 
Jf. indlæg på styrelseskonferencen. I forhold til indholdet af det udbudte kursus 
vurderede styrelsen, at indholdet ikke er målrettet ÅLF, hvorfor vi ikke delta-
ger. Vi skal vi på et senere møde drøfte retningslinjer for styrelsens deltagelse 
og tilmelding til kurser i DLF regi.  

 
h) Henvendelse fra medlemmer 
Intet til referat. 

 

15. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 23. november 2017. 
 
16. Eventuelt.  

Intet til referat. 
 
 
Dorthe Ryom Fisker 


