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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 21. juni 2018 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 16.30-18.30 

Referent: DRF 

Fraværende: Ingen  

Mødeleder: FP 

Forkortelser: Jesper Skorstengaard-JWS, Dorthe Ryom Fisker-DRF, Rikke Gierahn 

Andersen-RGA, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars 

Spanggaard Jensen-LSJ, Arne Krogsgaard-AK, Christine Kvist Meld-

gaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP, 

Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. maj og 31. maj 

2018.  
 Referat fra 3. maj blev godkendt med følgende tilføjelse under punktet ’Eventu-

elt’. CI problematiserede, at det i forbindelse med undersøgelsen vedr. frivillighed ikke 

var bekendtgjort, at der er en familiær relation mellem den statskundskabsstuderende og 

et styrelsesmedlem. Referatet blev godkendt. 

 

 Referat fra 31. maj blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne. 
DRF orienterede fra møde med børnehaveklasselederne den 19. juni. Stort 

fremmøde og gode engagerede drøftelser. Deltagelse fra DLF’s hovedstyrelse 

v/Ulla Koch Sørensen. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe for børneha-

veklasselederne i Aarhus med deltagelse fra 4 forskellige skoler. Øvrige punk-

ter på dagsordenen var info vedr. OK18, nyt fra debat fra Folkemødet, gruppe-

drøftelser med fokus på børnehaveklasseledernes rolle og opgaver i skolen. 

 

 JWS orienterede fra HMU møde. Nyt vejledningsmateriale til gennemførelse af 

MUS samtaler. HMU drøfter sygefravær som fokuspunkt. Der er ønske om, at 

HMU belyser sygefravær på en ny måde. Fx med inddragelse af forskning. 

Vigtigt at tale om sygefravær på et organisatorisk og kollektivt niveau, og ikke 

kun som udfordring for den enkelte medarbejder.  

 Ledelsesstrukturen i Børn og Unge vil ændre sig efter den 1. august, det kan få 

betydning for MED-strukturen. Der indkaldes til fælles møde med alle Områ-

deMED den 23. august. 
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 JWS orienterede fra møde mellem ÅLF og Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge. 

Fælles Mål, læringsplatformen, udskoling i Aarhus og lønaftaler for projektan-

sættelser var de overordnede punkter på dagsordenen. 

 

 JWS orienterede fra møde i KSØ. FU for KSØ har på seneste møde fremlagt et 

udkast til en ny organisering af KSØ. Målet er, at KSØ bliver mere understøt-

tende for de enkelte kredse. Hvordan kan vi som samlet KSØ lægge et politisk 

pres i det østjyske? KSØ mere aktivt også vedr. medlemsarrangementer. 

 

 RGA orienterede.  FTFs rådgivende udvalg for de arbejdsmedicinske klinikker 

er nedlagt. På den baggrund er der taget initiativ til et nyt samarbejdsforum. 

RGA deltager fremadrettet i en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan det nye 

samarbejdsforum kan arbejde sammen med og rådgive de arbejdsmedicinske 

klinikker. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. OK18. 
 Opsamling på OK-resultatet og ekstraordinær kongres den 7. juni 2018. 

 JWS fremlagde udkast til strategi for ÅLF’s handlinger på baggrund af OK18, 

herunder inddragelse af temaerne i indstilling fra KVN.  

 

 Drøftelse af perspektiver i lyset af OK18 og evt. fremlæggelse af tidsplan.  

På baggrund af oplægget fra JWS drøftede styrelsen mulige perspektiver for det 

lokale arbejde med OK18 resultatet.  

 Vi skal have talt videre om processen. Hvordan får vi inddraget styrelsen og 

medlemmerne?  

 Vigtigt, at vi holder sammen med de øvrige faglige organisationer. Vi skal fast-

holde det samlede pres, der blev lagt i forbindelse med OK forhandlingerne.  

 Mulighed for, at det kommende styrelsesinternat i september måned kan inde-

holde et eksperimentarium for, hvordan vi arbejder videre med Aarhusaftalen.  

 

o Indstilling fra Katrine Vinther Nielsen vedr. kommission i Aarhus. 

Med afsæt i indstillingen og drøftelsen vil JWS udarbejde en procesplan 

for arbejdet. Procesplanen vil blive fremlagt efter sommerferien. Vigtigt, 

at procesplanen er konkretiseret, så handlemulighederne er klare.  

 

5. Aarhus Kommunes budget 2019. 
 Siden sidst - orientering. 



 

 

 JWS orienterede kort med henvisning til tidligere orienteringer. Sparekataloget 

kommer den 22. august. Der skal findes dobbelt så meget på administration, 

som på de udførende led. 

 

 Andet.  

 Intet til referat. 

 

6. Organisationsundersøgelsen af Børn og Unge.  
 Orientering fra interview den 6. juni 2018. 

 Medarbejdersiden har fremført kritik af mulighed for inddragelse i processen. 

ÅLF´s fokus i interviewet var at understrege behovet for faglig ledelse i organi-

sationen. Ledelse der har mulighed for at hjælpe med de problemstillinger, der 

identificeres af de fagprofessionelle. Børn og Unges ledelseslinjen skal være fag-

ligt funderet for understøttelse. 

 HMU er ligeledes blevet hørt. Her har risikovurdering og arbejdsmiljø været 

temaer.  

 ÅLF har i interviewet fremført, at lærerne i Aarhus ikke kan undervise flere ti-

mer.  

 

 Indstilling fra Katrine Vinther Nielsen vedr. styring i folkeskolen. 

Kort uddybning af indstillingen. Sammenhæng med ovenstående drøftelse af 

styringskæden i Børn og Unge.  

Anbefalingerne fra rådgivningsgruppen bag Fælles Mål er udkommet den 20. 

juni. Materialet vil danne baggrund for kvalificering af det mødeforum, vi er 

inviteret ind i af Børn og Unge vedr. Fælles mål og sammenhængene med Min-

Uddannelse og kravene til lærerne. 

 

 Andet.  

 Intet til referat. 

 

7. Aktivitetspulje  
 Indstilling fra arbejdsgruppe 1.  

 Styrelsen godkendte udkastet til ansøgningen. Der vil blive udarbejdet en nær-

mere beskrivelse og kommunikationsplan. Der orienteres på TR/TRS-mødet 

den 16. august 2018. 

 

8. Folkemødet 2018. 
 Opsamling og evaluering. 

 Andet. 

 Punktet udsat til styrelsesmødet den 28. juni 2018. 

 



 

 

9. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 21. juni. 

 Punktet udsat til styrelsesmødet den 28. juni 2018.  

 

10. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 11.06.2018: Møde KSØ-FU. JWS. 

Den 11.06.2018: Møde KSØ. JWS og DRF. 

Den 12.06.2018: Opfølgningsmøde vedr. vidensrejsen til Canada. JWS. 

Den 12.06.2018: Møde med PPR og Specialpædaogik. DRF. 

Den 12.06.2018: Møde med Pædagogisk Afdeling, B&U. JWS og DRF. 

Den 12.06.2018: Oplæg for frivillige om lærerens fokus i hverdagen. DRF. 

Den 13.-16.06.2018: Deltagelse i Folkemødet på Bornholm. JWS, DRF, JHE, KVN 

og Cecilie Winding.  

Den 18.06.2018: Styregruppemøde Aarhus for Velfærd. JWS. 

Den 18.06.2018: Forhandlingsmøde Aarhusaftalens parter. JWS, DRF og Søren 

Bonde. 

Den 18.06.2018: Møde med VIA vedr. videnskultur. DRF. 

Den 19.06.2018: Møde HMU, MBU. JWS. 

Den 19.06.2018: Medlemsmøde for børnehaveklasselederne. DRF. 

Den 20.06.2018: Forretningsudvalgsmøde i DKF. JWS og Michael Rønne. 

Den 20.06.2018: Organisationsmøde FOA/BUPL/ÅLF og B&U. JWS og DRF. 

Den 20.06.2018: Møde mellem formændene for FOA/BUPL/ÅLF og B&U. JWS. 

Den 21.06.2018: TR/TRS-møde. 

Den 22.06.2018: Café ÅLF’ert. 

Den 25.06.2018: Orienteringsmøde om kommende proces vedr. Stensagerskolen 

og Ellekærskolen. JWS, DRF og MHL. 

Den 26.06.2018: Møde med Strandskolens TR. JWS og Malene Vestergård. 

Den 27.06.2018: Evalueringsmøde af ’En løsning for alle’ med LO og AC. JWS 

og Michael Rønne. 

Den 27.06.2018: Møde mellem FTF Aarhus og LO Aarhus vedr. ny hovedorga-

nisation pr. 1. januar 2019. JWS. 

Den 27.06.2018: Fredericias øverste MED-udvalg på besøg hos FællesMED Aar-

hus Kommune. JWS. 

Den 27.06.2018: Møde UDPOLFO. DRF. 

Den 28.06.2018: Møde med Aarhus Skolelederforenings bestyrelse. JWS og DRF. 

Den 28.06.2018: Opfølgningsmøde på ressourceflow SFO/undervisning. JWS og 

Marius Lindersgaard. 

Den 29.06.2018: LOKE styregruppemøde. JWS. 

 

 



 

 

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. 

 

11. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 28. juni 2018. 

Se styrelsesplan frem til efterårsferien. 

Vigtigt, at arbejdsgrupperne på deres kommende møder arbejder med egne op-

gaver og fører dem ind i planen. 

Organisationsundersøgelse gensættes – struktur.  

 

12. Eventuelt.  
 Grundet manglende mulighed for deltagelse blev det sociale arrangement den 

28. juni udsat. 

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


