Aarhus, den 6. marts 2017

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 2. marts 2017

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.30‐12.00

Referent:

DRF

Fraværende:

TBJ, RGA og JWS

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
Nielsen‐KVN, Flemming Pedersen‐FP

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2017.

Referatet godkendt med følgende ændring under punktet Aktuel orientering, sidste
afsnit: JWS orienterede vedr. kommende møde med direktøren for Børn og Unge og
møde i HMU, Børn og Unge. Møderne vil bl.a. tage udgangspunkt i det forventede
overskud for regnskab 2016 i Børn og Unge. Århus Lærerforening forventer og ar‐
bejder for, at midlerne fx kan anvendes i forhold til at forbedre lærernes mulighed
for at leve op til intentionerne om åben skole og forbedret arbejdsmiljø for ansatte på
skolerne, herunder at der sikres kvalificeret og stabil ledelseskraft på skolerne.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.

DRF orienterede fra møde vedr. udvikling af innovationsprojekt.
DRF orienterede fra møde med lærere i modtagelsesklasser på Center 10, skolens
ledelse og forvaltningen.
DRF orienterede fra TR/TRS‐møde med tillidsvalgte fra de mindre medlemsgrupper.
Dagsordenen indeholdt bl.a. information om ÅLF’s generalforsamling, herunder
medlemsdebat, møder på arbejdspladser, og orientering om opfølgning på Social
Kapital målingen. Vedr. møder på arbejdspladser er der lavet aftale om, at vi finder
pragmatiske løsninger, evt. sammenlægning af medlemsgrupper på en arbejdsplads.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
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4.

ÅLF’s generalforsamling den 17. marts 2017.
 Forberedelse af medlemsdebatten på generalforsamlingen ‐ fortsat drøftelse.
Styrelsen drøftede mulige vinkler på de tre temaer, der er sendt ud med post‐
kortene.
 Andet.
Postkort delt ud til styrelsesmedlemmerne for distribuering på de regionale
møder.

5.

Social kapital målingen.
 Orientering.
DRF orienterede vedr. ÅLF’s opfølgning på resultaterne af Social Kapital må‐
lingen. Opfølgningen tager afsæt i den metode/procedure, vi har brugt i arbej‐
det med APV. På et kommende styrelsesmøde vil vi behandle de samlede resul‐
tater af målingen.

6.

Styrelsens mødeplan skoleåret 2017/2018.
 Forslag til godkendelse.
Placering af kongresforberedende møde endnu ikke fastlagt, afventer KS‐Ø
mødet.
Der var spørgsmål til, om kalenderen kan lægges digitalt, kompatibelt med
Outlook. Kalenderen godkendt.

7.

TR/TRS/AMR‐møder.
 Dagens regionale TR/TRS‐møde.
Jf. dagsordenerne for de enkelte regioner.
Vigtigt, at der informeres om ”EdCamp”, ÅLF’s generalforsamling og med‐
lemsfest.

8.

Styrelsens årshjul.
 Orientering.
DRF orienterede vedr. brug af styrelsens årshjul. Vigtigt, at arbejdsgruppernes
arbejde tydeliggøres for den langsigtede planlægning. DRF og KVN arbejder
videre med indstilling til styrelsen vedr. udvikling af årshjulsskabelonen.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen.
Den 09.03.2017: Møde Aarhus for Velfærd. JWS.
Den 09.03.2017: Møde i arbejdsgruppen vedr. deltagelse på Folkemødet 2017.
JWS og Michael.

Den 09.03.2017: Bestyrelsesmøde for AHL Fonden. DRF.
Den 08.03.2017: Møde med B&U vedr. udarbejdelse af materiale om økonomien
på skoleområdet. JWS, Marius og Søren.
Den 09.03.2017: Møde i arbejdsgruppen vedr. lokal løn i Aarhus Kommune.
JWS og Michael.
Den 10.03.2017: Lokalrådsmøde Lån&Spar. JWS.
Den 10.03.2017: Afskedsreception for Janne Harder Breum Mikkelsen. JWS.
b) Hovedstyrelsen.
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø.
Intet til referat.
d) Andre.
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer.
Husk tilmelding til EdCamp 2017.
f) Henvendelse fra medlemmer.
Intet til referat.

10. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 9. marts 2017.
Punkter ‐ se årshjulet.

11. Eventuelt.
Der blev efterlyst konkrete datoer i forbindelse med initiativer fra Aarhus for
Velfærd.

Referatet er udformet under forbehold af styrelsens endelige godkendelse.

Dorthe Ryom Fisker

