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Aarhus, den 8. oktober 2018 

D2018-110791 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 27. september ’18 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 8.45-11.45  

Referent: DRF 

Fraværende: AK 

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 20. september 2018. 
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede fra møde i KSØ. KSØ drøfter fortsat, hvordan vi som samar-

bejdende fora fx kan udarbejde fælles politik på udvalgte områder og derved 

skabe handling. 

På baggrund af formand/næstformandskonferencen i august, drøftede KSØ 

Professionel Kapital og det paradoks, at Stærkere Læringsfællesskaber som væ-

rende en del af organiseringen bag Professionel Kapital af medlemmerne ses og 

opleves som noget selvstændigt.  Fx som en vej til at minimere den individuelle 

forberedelse eller et koncept, der rulles ud over samarbejdet i teams mv. KSØ 

vil gerne sammen se på problemstillingen og søge fælles løsninger.  

 

JWS orienterede vedr. brev fra Aarhus Kommune til kommissionsformanden 

Per B. Christensen. Brevet indeholder et tilbud til kommissionen om at få del i 

den erfaring og viden, vi har fra samarbejdet om arbejdstidsaftalen i Aarhus. 

Afsendere er Børn og Unges rådmand Thomas Medom og formændene for 

ÅLF, BUPL, FOA og Skolelederforeningen.  

 

ARS orienterede fra deltagelse i møde ved FSAA. ARS deltog som lærerrepræ-

sentant fra en skolebestyrelse og havde ved samme lejlighed plads i panelet, 

hvor han bidrog med lærervinkler i drøftelsen. 
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3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Aarhus Kommunes budget. 
 Orientering. 

JWS orienterede vedr. budget.  

Opfølgning spareforslag 2018/budget 2019. En meget rodet proces, der har 

skabt stor usikkerhed. 

ÅLF har sammen med den øvrige fagbevægelse lagt et enormt pres, startende 

med undersøgelse/kampagne omkring skat foråret 2018, gentaget i ugerne op til 

budgetforhandlingerne. Godt samarbejde med forældre og skoleledere i forhold 

til forslaget om skolestruktur og rammebesparelser på skoleområdet. Godt un-

derbygget af det talmateriale, vi har udarbejdet i ÅLF.  

 

Selve resultatet: 

Den lyse side af mønten: 

109 millioner kroner blev til 43 millioner kroner i Børn og Unge. De direkte 

børn og unge relaterede personaler friholdt. Det eneste sted, der direkte berør 

skoleområdet, er de administrative ledere. Besparelsen på dette område dog 

udskudt til 2020. Der iværksættes en analyse af det administrative område.  

Den sidste rammebesparelse på knap 5 millioner kroner blev taget af bordet. 

Der skal foretages en analyse af skolernes økonomi, vigtig erkendelse i budget-

teksten ”skolernes økonomi er kommet under pres efter skolereformen”. 

Der tilføres midler for en styrket ordblindeindsats.  

 

Den mørke side af mønten: 

0,5 % effektiviseringsbidrag består, ligesom barsel - 154 millioner kroner sva-

rende til godt 60 millioner kroner på skoleområdet. Det betyder fortsat økono-

misk dystre udsigter. 

Skolestruktur er ikke en mulighed længere. Bygningerne er reddet, men ikke 

skolens indhold. 

Fortsat ingen afklaring i forhold til Ellekærskolen og Tovshøjskolen. 

Den struktur, der blev vedtaget på Børn og Unge, er ikke ÅLF’s ønske. Vi havde 

ønsket en mere fagfaglig organisering. 

 

 Andet.  

 Intet til referat. 

 

5. DLF’s kongres den 30.-31. oktober 2018.  
 Status ift. kongresudsendelser. 



 

 

Hovedstyrelsen har drøftet indkommet forslag fra det forpligtende kredssam-

arbejde Nordjylland. Kredsene i nord ønsker, at det bliver muligt at afholdelse 

af kredsenes generalforsamlinger i ulige år, det vil sige på ikke-valgår, kan være 

valgfrit for kredsene.  

Forslag fra flere kredse om at forlænge valgperioden fra 2 til 4 år. Begrundelser 

er blandt andet mere ro til arbejdet. Konkret forslag fra Horsens om en vedta-

gelse, der pålægger hovedstyrelsen at arbejde på et vedtagelsesforslag til be-

handling på kongres 2019.  

 

Vi afventer baggrundspapirerne for stillingtagen  

 

 Andet.  

 Forslag om, at vi den 25. oktober laver den endelige kongresforberedelse i ÅLF. 

Kongresdelegerede udenfor styrelsen deltager hele dagen. DRF har adviseret 

dem. 

 

6. ÅLF’s generalforsamling den 22. marts 2019. 
 Plan for den politiske del. 

 Drøftelse af fremlagt udkast til afvikling af GF 2019. Styrelsen kvalificerede 

udkastet med perspektiver og idéer til afviklingen. Det er vigtigt, at vi skaber et 

rum for medlemmernes stemme samtidig med, at formalia overholdes. 

 

 Plan for den praktiske afvikling. 

 Orientering vedr. den praktiske del. Styrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

 Andet.  

 Intet til referat. 

 

7. Fælles Arbejdsmiljødag den 7. november 2018 arrangeret 

af DKF/DRO/FTF. 
 Beslutning om antal deltagere, ÅLF vil tilbyde deltagelse. 

 Formandskabet indstillede, at vi tilbyder 25 pladser til tillidsvalgte + deltagelse 

fra styrelsen. Styrelsen tiltrådte indstillingen.  

 Fra styrelsen deltager: KLT, KVN, CI, ARS og JHE. 

 

8. TR/TRS/AMR-møder. 
 Dagens TR/TRS-møde.  

 Ifølge dagsorden.  

 

 



 

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 28.09.2018: Lokalrådsmøde i Lån & Spar. JWS. 

Den 28.09.2018: Ansættelsessamtaler til stillingen som direktør for Børn og 

Unge. JWS. 

Den 01.10.2018: LOKE styregruppemøde. JWS. 

Den 02.10.2018: Forretningsudvalgsmøde, HMU. JWS. 

Den 03.10.2018: 6-by-møde. JWS og DRF. 

Den 04.-05.10.2018: Boblernes årsmøde. JWS. 

Den 04.10.2018: DBU Følgegruppemøde. DRF. 

Den 05.10.2018: TR/AMR-møde i OmrådeMED.  

Den 05.10.2018: Lærerens Dag. 

 

b) Hovedstyrelsen 

FP spurgte ind til, hvad der ligger i hovedstyrelsens arbejde med "En organisa-

tion gearet til fremtiden"? Projektet er efter hovedstyrelsesmødet i denne uge 

sendt tilbage i udvalg for kvalificering. Et vigtigt fokus er, "Hvordan kan vi i 

DLF spille bedre sammen?" Det bliver muligt for kredse at melde sig til at del-

tage i processer for udvikling. Vigtigt, at vi arbejder med foreningens bæredyg-

tighed.  

 

c) Arbejdsmiljø 

Intet til referat. 

 

d) Andre 

Intet til referat. 

 

e) Kurser og konferencer 

Vi har afholdt efterårets første medlemsarrangement "Pisse dårlig undervis-

ning" med oplæg af Alexander von Oettingen. Godt og spændende drøftelser 

med god deltagelse fra de fremmødte. Idéen med at samarbejde med VIA Læ-

reruddannelsen kan bruges igen. Det giver god mening og en oplagt mulighed 

for, at kommende lærere får kendskab til foreningens arbejde og indsatser.  

 

RGA orienterede vedr. deltagelse i LO/FTF inspirationsseminar for organisati-

onsrepræsentanter vedr. arbejdsmiljøpolitik. Opstart af arbejdsmiljøåret. 

 

FP orienterede fra møde i KSØ Kursusforum. Planlægningen af kommende 

KSØ-kurser er i gang. Gode idéer modtages gerne.   

 

 



 

 

h) Henvendelse fra medlemmer 

Intet til referat. 

 

10. Næste møde. 
 Næste møde holdes torsdag den 4. oktober 2018.  

 Se årshjul 

 

11. Eventuelt.  
 Politisk aftale om at praktisk musiske fag bliver obligatoriske i udskolingen. 

Hvad betyder det for skolerne? Undervisningsfagsuddannede lærere mv. DRF 

henvender sig til Børn og Unge.  

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


