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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 19. januar 2017 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.00-13.00 

Referent: DRF 

Fraværende: RGA 

Mødeleder: KVN 

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

Andersen-RGA, Kasper Bilenberg-KA, Thorkil Bjerrum-TBJ, Mette 

Heegaard-MH, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars 

Spanggaard Jensen-LSJ, Arne Krogsgaard-AK, Katrine Vinther Niel-

sen-KVN, Flemming Pedersen-FP 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. janaur 2017.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne. 
 JWS orienterede vedr. sagen om modersmålslærerne. 

 

 JWS orienterede fra møde i KS-Ø. Gode drøftelser om begrebet ”den involve-

rende fagforening”. DLF har lavet en ny medlemsundersøgelse, der kortlægger 

medlemssegmentet og medlemmernes syn på foreningen. Der kan ses en diver-

gens mellem generationerne på forskellige parametre. Det skal evt. udmøntes i 

en større differentiering i forhold til servicering af vores medlemmer. Medlem-

merne skal kunne identificere sig med foreningen. 

 

 JWS orienterede fra møde med Jørn Kokkendorff fra Århus Lærerforenings 

seniorklub. Jørn vil på et kommende TR/TRS-møde orientere TR om, hvordan 

de i højere grad kan hjælpe med rekruttering til fraktion 4.  

 

 DRF orienterede fra arbejdet med projektet ”Hvad skal vi med skolen?” Vi har 

nu fastsat en dato for EdCamp. Det bliver den 11. marts 2017 på Frederiksbjerg 

Skole.  

 

 Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med indstilling til punkt 5.  

 Arbejdsgruppe 1 har drøftet gruppens arbejde og kommende opgaver. 
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3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Strategi for attraktive og bæredygtige arbejdspladser.  
 Orientering om HMU’s udspil. 

 Med ønsket om at lave en sammenhæng i strategierne og de byrådsbesluttede 

indsatser, herunder Børn og Unge politikken har HMU arbejdet med en samlet 

strategi, der i højere grad afklarer, hvordan man som personale arbejder med 

strategier og indsatser fra Aarhus Kommune. Som eksempel er leder-medarbej-

derroller en omsætning af Aarhusfortællingen. ”Stærkere Fællesskaber” en 

strategi på Børn og Unge niveau. Medarbejderorganisationerne har været in-

volveret i at udarbejde strategierne.  

 

 Proces for arbejdet i OmrådeMED og de lokale MED-udvalg. 

 OmrådeMED vil få besøg af en HMU repræsentant, der vil folde strategien om 

attraktive og bæredygtige arbejdspladser ud. På områdeMED og LMU niveau 

skal strategierne og tankegangen diskuteres. 

 Der vil være forpligtelse for de lokale MED udvalg (LMU) om at tage del i 

processen. Der er udarbejdet et system for tilbagemelding fra det lokale niveau. 

Efter de lokale drøftelser vil den endelige strategi blive udarbejdet. 

 

 JWS sender link med materiale til styrelsen. 

 Der følges op, når tilbagemeldingerne fra områderne er kommet ind. 

 

5. Den involverende fagforening. 
 Indstilling fra arbejdsgruppe 2 vedr. ’Møllevangsmøderne’.  

 Arbejdsgruppe 2 udarbejder på baggrund af drøftelsen konkrete beskrivelser på 

enkelte punkter.  

 Punktet dagsordenssættes på kommende styrelsesmøde.  

 

6. Opsamling på møde med Pædagogisk Afdeling Børn og 

Unge 18. januar 2017. 
 Orientering. 

 DRF orienterede fra punkt vedr. læringsmålsstyring. Aarhus Kommune har 

ikke besluttet, at lærerne i Aarhus skal arbejde med målstyring som metode. 

Anbefalingen går på, at lærerne og skolerne indsamler data, der kan kvalificere 

arbejdet med elevernes progression og danne grundlag for datainformeret le-

delse. DRF har adresseret, at der på skolerne kan være usikkerhed om, hvad der 

stilles af krav til lærerne. Børn og Unge vil følge op på henvendelsen fra ÅLF. 

 



 

 

 Opsamling og videre drøftelse af punktet vedr. lærermålsstyring. 

 Styrelsen drøftede på baggrund af orienteringen MinUddannelse og 

læringsmålsstyring. Drøftelsen fortsættes på kommende styrelsesmøde. 

 

7. TR/TRS/AMR-møder. 
 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 26. januar 2017. 

 Justeringer af mødets afvikling på kommende Møllevangsmøde. 

 Bæredygtige og attraktive arbejdspladser - orientering 

 

8. TEMA-PUNKT: DLF’s arbejdsmiljøstrategi. 
 Drøftelse. 

 På baggrund af arbejdsmiljøstrategien afholdes der regionale møder med 

mulighed for at komme med inputs og spørgsmål til strategien. 

 Arbejdsmiljøstrategien er lagt på konferencen. ÅLF deltager i møde vedr. strate-

gien den 23. januar. Indsatser der i ÅLF har været i brug, tages med. Derefter vil 

styrelsen blive orienteret med mulighed for drøftelse og inputs til strategien. 

 Intentionen bag strategien er en yderligere systematisering af vores arbejde. 

Strategien skal også understøtte, at skolerne i højere grad arbejder proaktivt i 

stedet for reaktivt. 

 Punktet sættes på kommende styrelsesmøde med de skitserede indsatser. 

 

 Andet. 

 Intet til referat. 

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen. 

Den 23.01.2017: Deltagelse i DLF konference for kredsformænd og arbejdsmil-

jøansvarlige. JWS. 

Den 23.01.2017: Møde Uddannelsesudvalget, Læreruddannelsen i Aarhus. DRF. 

Den 24.01.2017: Heldagsmøde for DKF’s forretningsudvalg og suppleanter. 

JWS, DRF og Michael. 

Den 24.01.2017: Generalforsamling i DKF. 

Den 24.01.2017: Møde Fritidsgruppen. DRF. 

Den 25.01.2017: Møde arb.grp. vedr. MED-ansøgninger. JWS. 

Den 25.01.2017: Møde mellem Aarhusaftalens parter. JWS, Marius og Søren. 

Den 25.-26.01.2017: Interessentgruppen vedr. udarbejdelsen af et folkeskole-

ideal. DRF.  

Den 26.01.2017: Fælles temadag for FMU og HMU’erne. JWS. 

Den 26.01.2017: Regionale TR/TRS-møder. 

 



 

 

Den 27.01.2017. Forhandlingsmøde om Forhåndsaftalen. JWS, DRF, Marius og 

Søren. 

Den 27.01.2017: Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i HMU. JWS. 

 

b) Hovedstyrelsen. 

Intet til referat. 

 

c) Arbejdsmiljø. 

Intet til referat. 

 

d) Andre. 

Intet til referat. 

 

e) Kurser og konferencer. 

AKUT seminar med oplæg af Svend Brinkman og Hans Henrik Knoop. Spæn-

dende seminar med mulighed for, at den diskussion der var til stede på semi-

naret, kan bruges decentralt. 

 

f) Henvendelse fra medlemmer. 

Intet til referat. 

 

10. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 26. januar 2017 kl. 17.00-

19.00. 

 

11. Eventuelt.  
 JWS orienterede om, at konsulent og redaktør Martin Lauritzen har valgt at gå 

på efterløn. Martin har sidste arbejdsdag den 11. maj 2017. 

 

 Folkemødet Bornholm. Rammer for DLF’s deltagelse er klar. 

 

 

Referatet er udformet under forbehold af styrelsens endelige godkendelse. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker  


