Aarhus, den 17. marts 2017

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 9. marts 2017

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 12.00‐14.00

Referent:

DRF

Fraværende:

MH

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 2. marts 2017.
Referat godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde i AHL Fonden og Aarhuskolonien. Regnskaber posi‐
tive. Sommeren 2017 er planlægningsmæssigt ved at være på plads, materialer
til skoler, SFO og klubber kommer ud i uge 14. DRF har lovet at distribuere
trykt materiale til TR på kommende TR/TRS‐møde den 23. marts.
DRF orienterede ved arbejdet frem mod 1. maj. MH og DRF er i samarbejde på
opgaven med hensyn til bestillinger mv. Vi har varslet, at vi som vanligt passer
ølvognen ved ”Rød Stue”. 1. maj punktsættes på et kommende styrelsesmøde.
JWS orienterede fra møde i arbejdsgruppen vedr. AKUT midler og de arrange‐
menter, der planlægges i den forbindelse, herunder det uddannelsesmæssige
perspektiv. Denne arbejdsgruppe bliver fremadrettet slået sammen med en ar‐
bejdsgruppe, der har lavet uddannelser i forbindelse med MED‐udvalg. Her‐
under mulighed for at anvende klippekortsordningen mere hensigtsmæssig for
målrettede uddannelsesmoduler.
JWS orienterede vedr. 10 dages forespørgsel fra SF. Der er fra SF sendt en 10
dages forespørgsel til Byrådet vedr. budgetmodellen for specialundervisnings‐
området.
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JWS orienterede fra Folkemøde vedr. dagtilbud i regi af Aarhus for Velfærd.
Idéen med folkemødet er god, øvelsen er at sikre den brede debat, og ikke ind‐
kredse til enkelt udfordringer inden for området.
JWS orienterede vedr. møde på Ellevangskolen. Mødet initieret af medarbejdere
og ledelse på skolen. Dagsordenen var en gennemgang af den justerede Aar‐
husaftale.
JWS orienterede fra HMU møde. Opfølgning på regnskab, det ikke finansielle
og det økonomiske regnskab. I det økonomiske regnskab er der overskud på
både centrale og decentrale poster.
På samme møde var der opfølgning på Social Kapital målingen. Generel til‐
fredshed med Social kapital målingen i Børn og Unge.
JWS orienterede fra konference vedr. styring i det offentlige. Dagens indhold og
drøftelse bekræftede i høj grad, at der er en anden styringsform end NPM på
vej. Erkendelse af, at det stærke fokus på effekt uden inddragelse af medarbej‐
dere, ikke virker.
JWS orienterede vedr. det lokale arbejde med Social Kapital målingen.
JWS orienterede vedr. møde om kommende kvalitetsrapportskabelon. Det vil
også ved næste måling være fokus på folkeskolereformen.
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med indstilling til dagsordenens punkt 6. Udar‐
bejde af opdateret tjekliste vedr. bilag 1 drøftelser.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med den endelige planlægning af EdCamp –
Hvad skal vi med skolen? Forberedelse af kommende TR/TRS dagsorden.
Hvordan kan vi hjælpe regionerne med arbejdet frem mod Møllevang? Der ar‐
bejdes på at lave en aftale med lærer Mette Frederiksen som mulig oplægshol‐
der, herunder generelt om kommende medlemsarrangementer.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

ÅLF’s generalforsamling den 17. marts 2017.
 Orientering vedr. praktiske forhold.
Mødetid for styrelsen er kl. 15.15.

 Andet.
Kort orientering fra mødet med Åse Andersson.

5.

Styrelsesreferater.


Procedure for styrelsesreferater. Drøftelse på baggrund af indstilling fra
næstformanden.
Det indstilles, at referaterne godkendes af styrelsen, inden de offentliggøres på
hjemmesiden og for tillidsvalgte.
Indstillingen godkendt og proceduren ændres pr. dags dato.
Ændringerne har betydning for styrelsens forretningsorden. På et kommende
styrelsesmøde fremlægges konsekvensrettelser af styrelsens forretningsorden.

6.

Styrelsens fordeling på regionsgrupper perioden 1. april
2017‐31. marts 2018.
 Drøftelse og beslutning af forslag fra arbejdsgruppe 1.
Fordelingen godkendt med følgende rettelse. FP fortsætter på område Odder‐
vej, CI flytter til område Horsensvej.

7.

Aarhus 2017 europæisk kulturhovedstad.
 Orientering.
Den tidligere fremsatte idé om et ÅLF initiativ i forhold til kulturby vurderes
ikke at være realistisk at gennemføre. Derfor besluttedes det, ikke at arbejde vi‐
dere med projektet. Beslutningen er truffet på baggrund af spørgsmål om tid,
økonomi og i forhold til de øvrige initiativer jf. punkt 8.

8.

Kommunalvalg den 21. november 2017.
 Orientering og drøftelse af ÅLF initiativer.
Aarhus for Velfærd vil holde flere folkemøder. Intentionen med folkemøderne
er at komme ud til vælgerne.
Hvad skal vi med skolen? Forslag til arrangement i oktober, ikke endelig be‐
sluttet.
Lærerens Dag. Vi kan evt. inddrage byens politikere i arrangementet på Bane‐
gårdspladsen.
Mulighed for at lave et klassisk vælgermøde med folkeskolen i centrum, så fol‐
keskolen kommer på den kommunalpolitiske dagsorden.
Det besluttedes at lave en overordnet analyse og køreplan for, hvordan ÅLF ar‐
bejder frem mod kommunalvalg, herunder strategi og konkrete forslag til mø‐
der/arrangementer. Arbejdsgruppe 1 arbejder videre med analyse og køreplan.

9.

TR/TRS/AMR‐møder.
 Opsamling fra regionale TR/TRS‐møder den 2. marts 2017.
Oddervej: Nærmere evaluering af eget temapunkt på TR/TRS mødet den 9. fe‐
bruar. På kommende TR/TRS‐møde vil området følge op. Gode tilbagemeldin‐
ger på de justeringer, der var på mødeafviklingen på Møllevang. Område Od‐
dervej fremsætter ønske om, at der på et kommende TR/TRS‐møde kan være et
oplæg/tema omkring styrelsesloven. Også ønske om at drøfte MinUddannelse.
Viborgvej: Generelt positive tilbagemeldinger på ny struktur på Møllevang.
Forberedelse af eget temapunkt på kommende TR/TRS‐møde. Mødet startede
med, at ledelsen på skolen var på besøg med orientering om ”MiniKOPRA”.
Ønske om, at TR’er i området kan søge KS‐Ø‐kurset sammen. Ønske om, at KS‐
Ø‐kurset kan planlægges tidligere på året, for at undgå sammenfald med prø‐
ver på skolerne.
Grenåvej Ø: Generelt positiv tilbagemelding på Møllevangsmødet. Godt at mø‐
des på tværs af områder. Vedr. MinUddannelse. Ved undervisning på 2. modul
er der desværre en faldende begejstring for platformen.
Grenåvej V: Vedr. læringsplatformen er der gode tilbagemeldinger på, at styrel‐
sen drøfter temaet. Social Kapital målingen, resultater. Generelt gode tilbage‐
meldinger på TR/TRS‐mødet. Stor utilfredshed med, at folk går fra møderne,
inden mødet er færdigt.
Randersvej: Erfaringsudveksling på bilag 1, timerammer for supplerende un‐
dervisningstillæg. Naturfagsprøver. Området positive vedr. justeringer på
Møllevang. Fastholder at holde regionalt møde den 27. april.
Silkeborgvej: Gode tiltag på Møllevang. KS‐Ø‐kurser ‐ ønske om, at de flyttes
med samme begrundelse som område Viborgvej. Ledelsesrokaden var på dags‐
ordenen. Drøftelser vedr. bisidder ved sygdom. Skolernes økonomi, særligt i
forhold til fordelingsnøglen ved specialundervisning. Dispensation vedr. kon‐
vertering af UU til to lærer. Kan vi evt. genfremsende til ny minister? Manglede
svar på de stillede spørgsmål på fællesmødet Hotel Helnan Marselis.
Horsensvej: Bilag 1 drøftelser. Positivt med Møllevang. På den baggrund ønske
om at kvalificere egne regionsmøder. Vigtigt med opfølgning på Social Kapital
målingen.

10. Meddelelser.
a) Foreningen.
Den 13.03.2017: Møde forretningsudvalget for kredssamarbejdet Østjylland.
JWS.
Den 13.03.2017: Møde kredssamarbejdet Østjylland. JWS og DRF.
Den 14.03.2017: Møde forretningsudvalget for HovedMED, MBU. JWS.
Den 14.03.2017: Ekstraordinært HovedMED, MBU. JWS.
Den 14.03.2017: Møde HovedMED, MSB. DRF.
Den 14.03.2017: Fokusgruppeinterview i VIA vedr. smidig organisation. DRF.
Den 15.03.2017: Forhandlingsmøde om Forhåndsaftalen. JWS, DRF, Marius og
Søren.
Den 15.03.2017: Deltagelse i Aarhus Skolelederforenings generalforsamling.
JWS og DRF.
Den 16.03.2017: Møde styregruppen LOKE. JWS.
Den 17.03.2017: ÅLF’s generalforsamling.
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.

11. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 16. marts 2017.
Punkter ‐ se årshjulet

12. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

