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Aarhus, den 20. maj 2019 

D2019-141449 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 9. maj 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 13.30 - 15.30 

Referent: DRF 

Fraværende: RGA 

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 2. maj 2019.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra møde med Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge. På dags-

ordenen var status på planlægning af specialundervisningen for skoleåret 

2019/2020. 4,23 procent af eleverne i Aarhus er i skoleåret 2019/2020 henvist til 

specialpædagogiske tilbud. (KL landsgennemsnit = 5,2 procent) Lille stigning i 

forhold til seneste år, den største stigning ligger i årene før. Det skal dog næv-

nes, at antallet af ny indstillede er faldet med 11 procent. Stigningen ligger såle-

des i, at afgangen fra de ældste klasser ikke er tilsvarende høj. Antallet af speci-

alklasser stiger med 5 klasser i kommende skoleår. Rosenvangskolen bliver ny 

værtsskole.   

Præsentation af investeringsmodeller på rygning, alkohol og vægt. Investerin-

ger i sundhed indgår i budgetforliget 2019-2020, som er vedtaget af byrådet.   

Forventningsafstemning vedr. kommunikation om læringsplatforme. Det er 

aftalt med Børn og Unge, at vi er tæt koordineret i forhold til fremtidige udmel-

dinger.  

 

DRF orienterede vedr. arrangement ”Hvad skal vi med skolen? - Langt fra 

Rådhuset”. 

Efter en god og udbytterig dag med besøg på 4 skoler og efterfølgende opsam-

ling og drøftelser, er det besluttet, at vi fortsætter initiativet. Interessentgruppen 

har næste møde i august. Overskriften for det kommende arbejde er "Vision for 

Folkeskolen i Aarhus - 2030". 
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DRF orienterede fra medlemsarrangementet for kommende pensioni-

ster/efterlønnere. Godt og meget velbesøgt arrangement. Stor tilfredshed i til-

bagemeldingerne fra de fremmødte og fra de inviterede oplægsholdere.  

 

DRF orienterede vedr. arrangementet ”Samspil mellem skole og hjem” dags 

dato. Arrangementet er aflyst grundet for få tilmeldinger.  

 

JWS orienterede vedr. projektet for nyuddannede lærere "Fundament til dit læ-

rerliv". Projektet er nu afsluttet og fint dækket af TV2 Østjylland ved både start 

og afslutning. Rådmanden er interesseret i at indgå i et samarbejde om at ud-

byde et lignende projekt for alle nyuddannede lærere.   

 

JWS orienterede vedr. byrådets beslutning om, at Aarhus efter 10 år går væk fra 

at bruge ROYE som styringsmodel. I efteråret vil der komme en ny form for 

styringsmodel med afsæt i det, der vurderes bedst for borgeren. Det er endnu 

ikke besluttet hvilken.  

 

JWS orienterede vedr. møde med interessenterne i FH Midtjylland. Fokus på, 

hvordan det ser ud med organiseringerne lokalt. Drøftelserne bar præg af en 

øget opmærksomhed på, hvad et nyt FH er? Ikke blot en sammenlægning af det 

bestående, men en nytænkt samlet hovedorganisation for de faglige organisati-

oner.  

Der er fortsat mange dilemmaer, men strukturen begynder at tegne sig. I de 

kommende måneder arbejdes der videre, og det vil munde ud i et grundlag, 

hvorpå man som organisation kan melde sig ind i FH Aarhus. 

 

JWS orienterede fra møde i HMU. Mødets hovedpunkt var budget. De mål, der 

er sat op, fastholdes. Opmærksomhed på, at dette år økonomisk er et "fri-år", 

men i det efterfølgende skal der spares 1,5 procent jf. den toårige kadence. Ud-

kast til skoleøkonomianalysen er sendt ud. Den kan hentes på kommunens 

hjemmeside, under Børn og Unge-udvalgets dagsorden og bilag. Rapporten si-

ger alene noget om økonomien på almenområdet. Vi vil vende tilbage til rap-

porten på et senere styrelsesmøde.  

 

Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med fagpolitisk pulje og de nye retningslinjer jf. 

ny procedure. Ønske om, at det kommer på et kommende styrelsesmøde for 

behandling. 

Arbejdsgruppe 2: Dagens aflyste medlemsarrangement, kan vi se på en analyse 

af gode og dårlige kalendertidspunker for arrangementer. Politikpapir vedr. 

Vestbyen. TR/TRS-kursus og TR/TRS-mødet i juni.  

 



 

 

Spørgsmål til ÅLF’s opbakning ved demonstration vedr. budgetloven, jf. initia-

tiv i København. Dagsordenssættes som nyt punkt 5. 

 

Spørgsmål til SLF og det udsendte spørgeskema. JWS har spurgt ind til det ved 

direktøren med spørgsmål til det udsendte spørgeskema, indeholdende tilba-

gemeldinger fra medlemmerne. JWS har endnu ikke modtaget svar på brevet.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt med nyt punkt 5 Budgetloven - Opbakning vedr. "Skrot budgetloven". 

Øvrige punkter rykker.  

 

4. ÅLF’s strategiplan.  
 Fremlæggelse.  

 Førstebehandling af strategiplanen.  

 Styrelsen behandlede første del af strategiplanen. Arbejdet fortsætter på næste 

styrelsesmøde. 

 

5.  Budgetloven 
 Opbakning vedr. "Skrot budgetloven".  

 CI redegjorde for arrangementet. Forslag til, at ÅLF i et mindre omfang bidra-

ger fx med kommunikation. Vi kan inden tirsdag lave en opfordring via SoMe 

vedr. underskriftsindsamlingen mod budgetloven. Opbakning fra styrelsen. 

 

6. Århus Lærerforenings generalforsamling 2020.  
 Orientering vedr. aftaler om lokation, herunder evt. beslutning om ændret 

dato.  

 Forslag om at flytte generalforsamlingen til den 13. marts, da vi på den dato har 

mulighed for at anvende "Smedjen". Styrelsen besluttede, at generalforsamlin-

gen 2020 holdes den 13. marts 2020. 

 

7. DLF’s kongres. 
 Beslutning om tidspunkt for deltagelse i kongresforberedende møde.  

 Styrelsen besluttede at vælge det kongresforberedende møde udbudt den 28. 

august i Aalborg. 

 

8. TR-samtaler.  
 Revideret indstilling fra arbejdsgruppe 2.  

Udsat til kommende styrelsesmøde.  

 



 

 

9. 1. Maj.  
 Evaluering af arrangementerne.  

 Udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

10. ÅLF’s fanebærer. 
 Udpegning af fanebærersuppleant.  

 ARS stillede sig til rådighed for opgaven og blev udpeget.  

 

11. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 2. maj. 

 Udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

12. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 13.05.2019: Møde med Børn og Unge om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius 

Lindersgaard og Søren Bonde.  

Den 13.05.2019: KSØ-FU-møde. JWS. 

Den 13.05.2019: KSØ-møde. JWS og DRF. 

Den 13.05.2019: Styregruppen vedr. 1. Maj. DRF og FP. 

Den 14.05.2019: Møde studierådets dimittendgruppe. DRF. 

Den 15.05.2019: Arbejdsgruppemøde ’Forum for lempelse af Fælles Mål. DRF. 

Den 15.05.2019: Studierådsmøde. DRF.  

Den 16.05.2019: Uddannelsesudvalgsmøde, Læreruddannelsen. DRF. 

I forbindelse med en rådgivningssag har vi trukket på vores rådgivningsforsik-

ring. Opmærksomhed på en deraf følgende udgift i forhold til selvrisiko. 

 

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. 



 

 

 

13. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 16. maj 2019.  

 Punkter – se årshjulet 

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


