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Aarhus, den 17. juni 2015 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 11. juni 2015 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 11.30-14.00 

Referent: DRF 

Fraværende: EE 

Mødeleder: FP 

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

Andersen-RGA, Erik Cloyd Ebsen-EE, Mette Heegaard-MH, Jesper 

Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Arne Krogsgaard-AK, Katrine 

Vinther Nielsen-KVN, Lars Overballe-LO, Flemming Pedersen-FP og 

Mads Schjødt Thomsen-MST 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj 2015. 
 Referat godkendt med tilføjelse i linje 5 under punkt 2. (...), omhandlende hvor-

dan vi takler en eventuel udfasning af Skolekom (..) 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne. 
DRF orienterede fra 12/12 kursus for kredskontorerne i de 6 største byer. For-

mandskaber, konsulenter og sekretærer arbejdede på kurset under overskrif-

terne Frisættende ledelse, kredskontorets mange kompetencer og samar-

bejde/relationel koordinering.  

DRF orienterede fra følgegruppemøde vedr. forældretilfredshedsundersøgelse. 

Gruppen kom med input og justeringer, der blandt andet tager højde for æn-

dringer som følge af folkeskolereformen.  

DRF orienterede vedr. ÅLF og BUPL Århus fælles uddannelsesforløb. I kom-

mende uge sendes brev til de tillidsvalgte indeholdende en spørgeskemaunder-

søgelse og planer for det videre forløb. 

JWS orienterede om læserbrev vedr. RULL midler sendt til Århus Stiftstidende. 

Brevet er skrevet i samarbejde med Marianne Gilbert formand for BUPL. 

JWS orienterede fra FMU-møde. Projekt om medarbejder og lederroller og 

sammenhængskraft mellem ledere og medarbejdere har nået sin afslutning. 

Projektet skal ses i sammenhæng med kommunens arbejde med og visioner for 

Social Kapital. 

På FMU-mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. budgetprocedure. 

JWS orienterede vedr. APV-opfølgningen. APV-opfølgningen er fortsat i gang 

på flere skoler. 

RGA orienterede fra HMU. HMU har besluttet at igangsætte en proces vedr. 

sammenhængskraften i vores MED-organisation, en såkaldt MED-pipeline.  
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Arbejdsgruppe 1 har drøftet budget. 

Arbejdsgruppe 2 har drøftet plan for TR-uddannelse samt lavet plan for op-

samling og evaluering af TR-samtaler. Arbejdsgruppen har endvidere arbejdet 

med en indstilling til styrelsen vedr. skolerunder og TR/TRS-kurset på Skar-

rildhus. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt med nyt punkt 5: Tvist mellem DLF og KL vedr. Bilag 

1.1. og nyt punkt 7: Aarhus Kommunes budget. 

 

4. Høring om nyt skoleudbygningsprogram. 
• Stikord til høringssvar.  

Styrelsen indgav stikord til høringssvaret. Konsulent Marius Lindersgaard no-

terede og udarbejder et udkast til høringssvaret inden næste styrelsesmøde. 

 

5. Tvist mellem DLF og KL om Bilag 1.1 
 Orientering. 

JWS orienterede vedr. den igangværende tvist mellem DLF og KL. Særligt om-

kring bilagets punkt 3.  

 

6. Aarhusaftalen. 
• Opsamling fra TR/TRS-mødet den 28. maj 2015. 

 Udsættes til kommende møde. DRF udsender bilag inden da. 

 

• Orientering fra møde den 2. juni 2015.  

 Konsekvensrettelser af bilag 2.b, FAQ justeres ligeledes. Forhåndsaftalen er 

underskrevet dags dato. 

 

• Andet.  

 Evalueringen på de 5 skoler er ved at være afsluttet. Der udarbejdes en samlet 

rapport som opsamling på svarerne fra spørgeskema og fokusgruppeinterview.  

 

7.  Aarhus Kommunes budget 
 Orientering. 

 JWS orienterede fra budgetmøde mellem faglige organisationer og 

magistratsdirektørerne. Udskrivelsen af folketingsvalget har gjort, at processen 

er blevet forsinket, vi afventer budgettallene. 

 

8. Folketingsvalg. 
• Dagens vælger- og debatmøde med folketingskandidater.  



 

 

 DRF orienterede om deltagelse af politikere, form på mødet og praktiske aftaler. 

 

9. DLF’s kongres den 8.-10. september 2015. 
• Drøftelse af hovedstyrelsens udkast til principprogram (D.1). 

Punktet udsat til kommende styrelsesmøde. 

 

• Andet.  

Styrelsen besluttede at deltage i det kongresforberedende møde i Kolding tors-

dag den 13. august. 

 

10. Ansøgning. 
• Dansk Folkehjælp.  

 Formandskabet indstillede, at vi tilgodeser ansøgningen med 1.500 kr. Styrelsen 

tiltrådte indstillingen. 

 

11. TR/TRS/AMR-møder. 
• Opsamling fra TR/TRS-mødet den 28. maj 2015. 

Udsat til kommende styrelsesmøde. 

 

• Dagens TR/TRS-møde for de små medlemsgrupper. 

DRF orienterede om dagsorden for mødet. KVN deltager sammen med DRF. 

 

• Punkter til TR/TRS-mødet den 18. juni 2015. 

Bilag 1.1 OK15, Aarhus Kommunes budget 2016, Forhåndsaftale, farvel til afgå-

ende TR/TRS’er.  

 

12. Meddelelser. 
a) Foreningen. 

Den 11.06.2015: Vælger- og debatmøde med folketingskandidater i foyeren på 

Godsbanen.  

Den 15.06.2015: Møde med Jan Kirkegaard og Helle Suder. JWS og DRF. 

Den 15.06.2015: Opfølgningsmøde vedr. Sabro-Korsvejskolen. JWS og Marius. 

Den 16.06.2015: Møde forretningsudvalget for DKF. JWS og Michael. 

Den 16.06.2015: DKF’s generalforsamling.  

Den 17.06.2015: Møde vedr. KOPRA. JWS og DRF. 

Den 17.06.2015: Opfølgningsmøde vedr. Aarhusaftalen. JWS, DRF og Marius. 

Den 18.06.2015: TR/TRS-møde i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv. 

Den 18.06.2015: Møde med Inger Surrow på Det pædagogiske læringscenter. 

DRF. 

 



 

 

b) Hovedstyrelsen. 

Intet til referat. 

 

c) Arbejdsmiljø. 

Intet til referat. 

 

d) Andre. 

Intet til referat. 

 

e) Kurser og konferencer. 

Intet til referat. 

 

f) Henvendelse fra medlemmer. 

Intet til referat. 

 

13. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 18. juni 2015.  

 Afbud fra RGA og MH. 

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Referatet er udformet under forbehold af styrelsens endelige godkendelse. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker  


