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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 20. juni 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 09.45 - 11.45 

Referent: DRF 

Fraværende: AK og JHE  

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 6. juni 2019. 
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra ekstraordinært møde i HMU, MSB. Indstilling om ny orga-

nisering sendt til FMU. Organisering på de underliggende niveauer ift. LMU og 

valg af TR og AMR aftales med de faglige organisationer.  

 

DRF orienterede fra møde i Forum for lempelse af Fælles Mål. Det var det 6. og 

sidste møde i dette forår. Referaterne fra møderne er sammenskrevet og vil 

danne udgangspunkt for et første udkast til noget på skrift. Det er intentionen, 

at det nedskrevne skal trykprøves ved skoler og lærere, og der kan fx inviteres 

en kritisk ven ind som medlæser. På møde stillede ÅLF forslag om, at arbejdet i 

forummet og målet med arbejdet bliver beskrevet i kommende nummer af 

MANDAT. Det blev positivt modtaget.  

Det samlede referat fra møderne deles med styrelsen via DLF InSite. 

 

JWS orienterede fra seneste møde i HMU.  

Vedr. SLF er der enighed om, at SLF også skal behandles på MED-niveau. Der 

er APSA perspektiver i SLF.  

E-learning som introduktion til nyansatte i Børn og Unge. Forventes klar til an-

vendelse i kommende skoleår.  

Ift. risikovurdering; i Børn og Unge arbejdes der på en model for, hvordan man 

arbejder med risikovurdering. Sideløbende arbejder DKF med konkret materi-
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ale. Der er gode muligheder i at arbejde med risikovurdering for styrket og 

skærpet argumentation fx i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar.  

 

Drøftelse af regler for videooptagelse/skjult optagelse på arbejdspladser. Jf. TV-

udsendelse om forholdene på dagsinstitutioner på baggrund af skjulte optagel-

ser. Medarbejdernes retssikkerhed og ledelsesopbakning var i fokus.  

 

JWS orienterede vedr. oplæg i forbindelse med bæredygtighed i uddannelse.  

 

JWS orienterede fra møde i FMU.  

FMU godkendte den foreslåede organisationsændring i MSB med tilføjelse af et 

evalueringsdesign. 

Retningslinjer for frivillighed er nu endelig vedtaget. 

Med afskaffelsen af ROYE som styringsmodel er der igangsat et arbejde for af-

klaring af, hvilken model der skal træde i stedet. Begreber som værdi, samska-

belse og databegrebet er en central del af drøftelsen om ny styringsmodel.  

 

KVN orienterede fra deltagelse i byrådsmødet onsdag den 12. juni. I forhold til 

budget. Ønske om, at vi i ÅLF drøfter vores tilgang til kommunens budget på 

kommende styrelsesmøde. Vi har i ÅLF allerede en strategi og sat pejling på 

budgettet, og de prioriteringer vi arbejder med.   

 

Spørgsmål til ´Teach First´ jf. problemstilling rejst af Aalborg Lærerforening. 

Der er ikke lignende udfordringer i Aarhus, men JWS følger op med Børn og 

Unge direktør på førstkommende møde.  

 

Arbejdsgruppe 1 har ikke afholdt møde. 

Arbejdsgruppe 2 - se punkt senere på nærværende dagsorden. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Folkemødet 2019.  
 Opfølgning og evaluering.  

Endnu engang et rigtig godt folkemøde.  

2 debatter arrangeret af ÅLF. Den 1. var en drøftelse af styring i den offentlige 

sektor under overskriften Farvel til styringsdoktrinen. 

Det andet arrangement havde overskriften Præstationsskolen, nej tak. Ikke poli-

tisk deltagelse, men debatten blev godt suppleret af en skoleleder pro karakte-

rer og Louise Klinge med fokus på relationskompetence. God respons på begge 

arrangementer.  



 

 

Generelt var der flere identificerede hovedtendenser i debatterne på Folkemø-

det. Styringsdagsordenen og fonde, herunder og anvendelse af fondsmidler på 

det offentlige område. Dannelse og mennesket i centrum, nærhed og ansvar for 

hinanden.  

 

I forhold til evaluering til DLF og deltagelse i DLF-huset. Gerne en mere aktiv 

og koordinerende inddragelse af de deltagende kredse. Forslag om, at der forud 

for folkemødet udarbejdes en detaljeret beskrivelse af rammerne for arrange-

menter og debatter i DLF-huset. 

Mulighed for en opfølgende baggrundsartikel fra folkemødet til kommende 

MANDAT.  

 

5. TR-samtaler efterår 2019. 
 Indstilling fra arbejdsgruppe 2 vedr. fordeling af TR’erne på 

styrelsesmedlemmerne.  

Formandskabet behandler udkast mandag den 24. juni og eftersender eventuelt 

revideret udgave til styrelsen.  

 

 Indstilling fra arbejdsgruppe 2 vedr. samtaleguide. 

Samtaleguiden blev godkendt med en enkelt tilføjelse. Sendes i korrektur og 

eftersendes til styrelsen for videreformidling til TR. Derudover kommer ar-

bejdsgruppe 2 med et bilag til understøttelse af styrelsens forberedelse, gen-

nemførsel og opfølgning på samtalen.  

 

6. ÅLF’s medlemsarrangementer efteråret 2019.  
 Orientering og fremlæggelse ved arbejdsgruppe 2.  

DRF fremlagde udkast til efterårets medlemsarrangementer.  

Styrelsen tilsluttede sig det fremlagte. Plakat udarbejdes og sendes ud i starten 

af august. 1. arrangement er allerede 19. august, hvorfor vi laver kampagne via 

SoMe, så snart vi er tilbage i august. 

 

7. DLF’s formands- og næstformandsvalg oktober 2019. 
 Orientering. 

 HS-medlemmer orienterede fra seneste hovedstyrelsesmøde. 

 

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

 Ifølge udsendt dagsorden. 

 

9. Meddelelser. 



 

 

a) Foreningen 

 Den 18.06.2019: Møde med B&U vedr. ny ferielov. JWS og Søren Bonde.  

Den 21.06.2019: Møde med B&U vedr. Aarhusaftalen. JWS, Marius Linders-

gaard og Søren Bonde.  

Den 24.06.2019: Møde med Aarhus Skolelederforenings bestyrelse. JWS og DRF. 

Den 24.06.2019: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. det sociale kapitel. JWS. 

Den 24.06.2019: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS. 

Den 24.06.2019: Styregruppen Stærkere Læringsfællesskaber. JWS.  

Den 26.06.2019: Møde med formanden for Lærerkommissionen. JWS.  

Den 27.06.2019: Møde med B&U vedr. Aarhusaftalen. JWS, Marius Linders-

gaard og Søren Bonde.  

Den 28.06.2019: Mød med B&U vedr. skoleanalysen. JWS og Søren Bonde.  

Den 28.06.2019: Møde mellem DKF/AC og Borgmesterens Afd. JWS og Michael 

Rønne.  

Kongresplan. DRF udarbejder en plan for behandling af kongresmateriale og 

fremsender den til de to kongresdelegerede udenfor styrelsen.  

Opmærksomhed på, at bilag fra arbejdsgrupper til styrelsen skal sendes til 

133@dlf.org. 

 

b) Hovedstyrelsen 

Spørgsmål til kredsudsendelse vedr. "Er vi gearet til fremtiden". 

HS forventer, at kredsene har fulgt op på de regionale møder i forhold til lokalt 

arbejde med spørgsmålene og temaerne.  

 

c) Arbejdsmiljø 

Intet til referat. 

 

d) Andre 

Intet til referat. 

 

e) Kurser og konferencer 

Invitation til konference den 10. september ’Alle kigger mod Nest’.  

Formandskabet indstiller, at vi tilmelder 3. KVN, ARS og DRF  

I Uddannelsesdebatten deltager KVN og DRF.  

 

h) Henvendelse fra medlemmer 

Intet til referat. 

 

10. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 27. juni 2019. 

 Punkter - se årshjulet 



 

 

 

11. Eventuelt.  
 Café ÅLF´ert endelige aftaler er i hus.  

 Spørgsmål til lønaftaler, når heldagsskole går til almindelig skole i 

fusionsprocessen. Det er med i det arbejde, der pågår i forhold til personalefor-

hold på de implicerede skoler.   

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


