Aarhus, den 23. januar 2018

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 4. januar 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.00‐10.00

Referent:

DRF

Fraværende:

Ingen

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 og Flemming Pedersen‐FP

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2017.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede fra møde i Aarhus for Velfærd. Evaluering af resultater og
samarbejde. Organisationerne bag Aarhus for Velfærd besluttede, at samarbej‐
det fortsætter i 2018, dog med et lavere aktivitetsniveau.
JWS orienterede fra møde med Aarhus Skolelederforening.
JWS orienterede fra møde vedr. sagen i Magistratsafdelingen for Teknik og
Miljø.
JWS orienterede fra møde i FMU. Der arbejdes fortsat med udarbejdelse af ret‐
ningslinjer/rammer for frivillighed.
Drøftelser af indberetningspligt i forhold til overtrædelser af straffeloven. Sagen
er endnu ikke afsluttet i HMU.
DRF orienterede om, at der er lavet plan for de tillidsvalgte, der endnu ikke er
blevet introduceret til DLF’s kommunikationsplatform, DLF InSite.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
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4.

ÅLF’s kommunikation.
 Beslutning af navn på nyt magasin.
Cecilie Winding fremlagde 2 forslag til navne. Styrelsen havde mulighed for at
komme med kommentarer og holdninger til forslagene.
Der blev spurgt ind til den aktuelle plan for kommunikation, jf. referatet af 14.
december 2017.
I løbet af foråret vil vi gennemføre en medlemsundersøgelse for at afdække
kommunikationen og målgruppens behov og ønsker.
Forslag om, at vi gør brug af DLF’s medlemsundersøgelse på kredsniveau, hvis
muligt. Styrelsen efterspurgte mulighed for en styrelsesdrøftelse. Drøftelsen
skal tage afsæt i et oplæg, der afdækker og beskriver vores nuværende kom‐
munikation, herunder styrelsens anvendelse af SoMe. Det blev besluttet, at vi i
løbet af foråret får et oplæg og mulighed for drøftelse.
Kommunikationsstrategien kommer til endelig behandling i efteråret 2018.

5.

ÅLF’s budget 2018.
 Beslutning om forlængelse af parkeringsaftale, Grønnegade 82.
Styrelsen besluttede at forlænge parkeringsaftalen i 2018.

6.

Styrelsens midtvejsevaluering den 11. januar 2018.
 Præsentation af foreløbigt program.
Styrelsen tog programmet til efterretning.
 Andet.
Intet til referat.

7.

OK18.
 Orientering fra regionalt kredsformandsmøde den 18. december 2017.
JWS orienterede fra mødet. Vi deltog i det sidste af de planlagte møder, og kort
forinden var det offentliggjort i pressen, at de øvrige faglige organisationer har
aflyst forhandlinger med det formål at lægge pres på, at KL indgår i reelle for‐
handlinger om lærernes arbejdstid.
En stor del af mødet handlede også om, hvordan vi kommunikerer med
medlemmerne vedr. OK18.
 Andet.
Intet til referat.

8.

TR/TRS/AMR‐møder.


Opsamling fra regionale TR/TRS‐møder den 14. december 2017.

På de fleste regionale møder har der været en evaluering af de afholdte
dialogmøder vedr. bilag 1 – Aarhusaftalen. Flere steder har der ud over erfa‐
ringsudveksling været fokus på TR‐rollen. Mulighed for, at 2 regioner vil
komme med temadrøftelse på et kommende TR/TRS‐møde. OK18 og kommu‐
nikation omkring udvikling i forhandlingerne, status på skolernes proces vedr.
bilag 1 var øvrige fælles punkter.
 Punkter til TR/TRS‐mødet den 18. januar 2018.
DRF havde liste, der bliver udarbejdet dagsorden i kommende uge.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen.
Den 03.01.2018: Møde med Borgmesterens Afdeling vedr. fortolkning af lønaf‐
tale. JWS og Michael Rønne.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
AMR‐netværksmøde 25. januar – punkter dagsordensættes på det korte styrel‐
sesmøde den 11. januar.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Opfordring til. at vi søger yderligere oplysninger om kredskurset. DRF under‐
søger ved kontakt til kursusafdelingen.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 18. januar 2018.

11. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

