Aarhus, den 11. maj 2017

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 4. maj 2017

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 10.30‐13.00

Referent:

MH

Fraværende:

DRF og CI

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 6. april 2017.
Godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS: IT‐sikkerhed. Alle medarbejdere skal have en AZ‐ident for at leve op til de
sikkerhedskrav, der fremgår af gældende lovgivning. Der er sat en proces i
værk for at nå dette inden udgangen af 2017. Information til tillidsvalgte på næ‐
ste TR/TRS‐møde den 18. maj.
ÅLF har afholdt møde for Center 10’s modtageklasselærere. På baggrund af
mødet har ÅLF sendt et notat til Børn og Unge. Bl.a. på baggrund af forenin‐
gens henvendelse er der kommet skub i processen omkring placering af modta‐
geklasser. Børn og Unge udarbejder et svar på ÅLF´s henvendelse. Desuden er
der aftalt et møde med personaleafdelingen ift. en evaluering af forløbet om‐
kring udpegning og rokade af personalet på Center 10.
ÅLF´s henvendelse til byrådet vedr. foreningens inklusionsundersøgelse er kun
besvaret af rådmanden.
Forvaltningen har udsendt en vejledning om, hvordan skoler, der måtte ønske
det, har mulighed for at deltage i forsøget omkring en mere fleksibel organise‐
ring af skoledagen. Vejledning og opfordring til TR sendes ud på TR‐konferen‐
cen.
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Efter beslutning i HMU, Børn og Unge er der iværksat en nærmere analyse af
vold og trusler. Der er åbnet over 600 sager, hvor omkring 400 af disse sager
bruges i det fremadrettede analysearbejde. Analysen skal være med til at klar‐
lægge hvilke typer af vold og trusler, der kendetegner Børn og Unge, hvordan
indberetningerne finder sted, samt om der er bestemte kendetegn ift. de indbe‐
rettede sager. Undersøgelsen suppleres med en analyse, der går tættere på det
decentrale niveau samt en række fokusinterviews. HMU skal senere behandle
data.
HMU er blevet forelagt en opgørelse, der viser, at arbejdspladser, hvor der ift.
arbejdsmiljøet er iværksat en håndholdt indsats, ser man generelt en positiv
udvikling.
Strategi for Bæredygtige og Attraktive Arbejdspladser er blevet gennemskrevet
på ny. Driftsstrategi og et afsnit omkring ledelse er tilføjet.
Stormøde omkring læringsportal den 29. maj. Information til TR’erne udsendes
på konferencen.
RGA: Orienterede om møde vedr. DLF’s nye kommunikationsplatform.
Arbejdsgruppe 1: Drøftet bilag 1b
Arbejdsgruppe 2: Der arbejdes videre med survey til TR/TRS‐møde på Mølle‐
vang.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 4 Opsamling på skolerunde.

4.

Hvordan samles der op til skolerunderne?
Der laves et fælles dokument til tilbagemelding. Kan der ikke laves et fælles
dokument, laves der en fælles skabelon, som hver enkelt styrelsesmedlem skal
bruge til opsamling.

5.

Kommunalvalg den 21. november 2017.
 Indstilling fra arbejdsgruppe 1.
Lærerens Dag den 5. oktober, kommunalpolitikerne inviteres til at komme og
dele æbler ud sammen med styrelsen.
Det er besluttet, at der holdes et vælgermøde som et medlemsarrangement.
Arbejdsgruppe 1 arbejder videre med vælgermøde

 Andet.
Intet til referat.

6.

Aarhus Kommunes budget.
 Orientering om foreløbigt budget.
Der har været afholdt første budgetseminar for byrådet. På baggrund af befolk‐
ningstilvæksten skal kapaciteten øges, og der skal bygges flere skoler og tilbyg‐
ninger til eksisterende skoler. Desuden er der fokus på de unge, der falder ud af
uddannelsessystemet.
 Drøftelse af ÅLF vinkler på budget 2018.
Anlægsinvesteringer som reelle investeringer, hvorfor der skal fokus på, om
der sker en finansiering via driftsmidler. Der skal være fokus på nye og inddra‐
gende møder, at øge kapaciteten.
Forbedring af inklusion.

7.

Medlemsarrangementer forår 2017.
 Opsamling og evaluering.
Udsættes til næste møde.

8.

SOPHIA konference Hvad leder vi efter? Skoleledelse i
opbrud.
 Styrelsens deltagelse.
KVN deltager som ÅLF’s repræsentant.

9.

TR/TRS/AMR‐møder.
 Dagens TR/AMR‐møde i OmrådeMED.
 Opsamling fra AMR‐netværksmødet den 6. april 2017.
Udsættes til næste møde.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 03.05.2017: Møde med områdechef vedr. Mårslet Skole. JWS.
Den 04.05.2017: Møde med områdechef vedr. Skødstrup Skole. JWS.
Den 04.05.2017: Møde med Børn og Unge vedr. modtageklasser. JWS og Marius.
Den 05.05.2017: Møde med Børn og Unge vedr. ’for‐mobilitet’ på Center 10. JWS
og Marius.
Den 08.05.2017: Møde mellem FællesMED og Magistraten. JWS.
Den 08.05.2017: Skolerunde, Tovshøjskolen. JWS.

Den 08.05.2017: Skolerunde, Langagerskolen. DRF.
Den 08.05.2017: Møde med Lærerstuderendes Landskreds. DRF.
Den 09.05.2017: Møde med provsten for Aarhus Nordre Provsti. DRF.
Den 09.05.2017: Studierådsmøde, VIA. DRF.
Den 10.05.2017: Møde Aarhus for Velfærd. JWS.
Den 10.05.2017: Møde PPR og Specialpædagogik. DRF.
Den 10.05.2017: Møde forhandlingsudvalget vedr. Aarhusaftalen. JWS, DRF,
Marius og Søren
Den 10.05.2017: Skolerunde, Vestergårdskolen. DRF.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
KS‐Ø‐kursus afholdt. Der er ikke mange TR’ere fra Århus, der deltager ift. det
antal pladser, vi har. Det skal op som et punkt på dagsordenen på et senere
tidspunkt.
h) Henvendelse fra medlemmer
 Medlem fra Kragelundskolen vedr. MinUddannelse.
Medlemmet får et kort svar på sin henvendelse og inviteres ind til et møde
med JWS og DRF.
 Faglig klub på Malling Skole vedr. læringsplatformen.
På baggrund af et udkast fremlagt af JWS formuleres et svar til Malling
Skole.

11. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 11. maj 2017
Afbud fra JWS og FP

12. Eventuelt.
Der bliver opslået to områdechefstillinger, og områdechef Kurt Kristensen
overtager Område Skanderborgvej.
Mette Heegaard

