Aarhus, den 5. februar 2018

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 18. januar 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45‐11.45

Referent:

DRF

Fraværende:

RGA og 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 og Flemming Pedersen‐FP

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 4. og 11. januar
2018.
Referater godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i LO og FTF uddannelsesmøde. På dagsordenen
var kvalitet i uddannelserne, dimensionering, bevillingsreform og professions‐
uddannelser i et fremtidsperspektiv. Oplæg fra Christine Antorini, formand for
Uddannelses‐ og forskningsudvalget. CA talte om større fleksibilitet i uddan‐
nelsesvalg, mulighed for, at arbejdsmarkedserfaring har en værdi i de videre
uddannelsesforløb. Universitetsuddannelser ikke den eneste vej til et højt ud‐
dannelsesniveau. Kontorchef for Uddannelses‐ og forskningsministeriet frem‐
lagde ny bevillingsreform. Workshop om kvalitet i uddannelser. Konklusion
var en større sammenhæng mellem teori og praksis, fokus på undervisernes
mulighed for at planlægge undervisning og feedback kulturen. Ifølge undersø‐
gelse udarbejdet af Ennova er høj trivsel for underviserne direkte afspejlet i
studieglæden og studieintensitet hos de studerende.
JWS orienterede vedr. møder med de nyvalgte kommunalpolitikere. JWS har
primært holdt møder med de nyvalgte i børn og unge‐udvalget, og ny rådmand
for Børn og Unge. Det overordnede tema har været, hvordan vi sætter skolerne
fri i Aarhus. Sagen om flytning af Stensagerskolen har også fyldt i samtalerne
og bygning af nye skoler i Aarhus i forhold til den forventede tilvækst af børn.
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JWS orienterede fra møde vedr. kvalitetsrapporterne. Grundlæggende er de
problematikker, der tidligere er belyst, fortsat en udfordring. Karaktergennem‐
snittet er faldet en smule, men stadig over landsgennemsnittet. Vigtigt, at det
bliver muligt at udskille specialklasser og specialskoler fra undersøgelsen for at
kunne understøtte specialklasser og skolerne.
JWS orienterede vedr. kommende TR‐aftale for tillidsvalgte i MSB. De faglige
organisationer er i forhandlinger om en ny TR‐aftale. Der er lavet et udspil til
aftale fra direktionen i MSB. De faglige organisationer behandler p.t. udspillet.
JWS orienterede vedr. parkeringsaftale for vores parkeringspladser i gården.
JWS orienterede fra afholdte faglig klub møder om OK18. Gode møder med
god feedback fra medlemmerne.
JWS orienterede fra møde med VIA vedr. forløb for nyuddannede lærere i
folkeskolerne i Aarhus. VIA’s forskningsenhed har bekræftet, at de vil være
med i projektet.
Kort tilbagemelding fra arbejdsgrupperne om igangværende arbejde. Arbejds‐
gruppe 1: Arbejdsmiljøstrategi
Arbejdsgruppe 2: Medlemsarrangementer, børnehaveklasseledermøder mv.
KVN orienterede vedr. styrelsens årshjul. Årshjulet er renset og reduceret i om‐
fang. De ”huskere”, vi tidligere har haft som en del af årshjulet, findes nu sepa‐
rat.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.
 Tilkendegivelse af kandidatur.
JWS og DRF tilkendegav, at de genopstiller til henholdsvis formands‐ og næst‐
formandsposten.
LSJ, FP, CI, KA, AK, JHE, KVN og RGA tilkendegav, at de genopstiller til styrel‐
sen.
MH fraværende, vi afventer derfor tilkendegivelse fra MH. Punktsættes på
kommende styrelsesmøde.

TBJ tilkendegav, at han ikke genopstiller ikke til styrelsen.
 Styrelsesvalg, herunder muligheden for at gøre brug af stillerlister.
Styrelsen besluttede ikke at gøre brug af stillerlister ved styrelsesvalget 16.
marts 2018.


Gennemgang og beslutning af tidsplan for styrelsens konstituering pr. 1.
april 2018.
Styrelsen tog tidsplanen til efterretning.
 Andet.
Intet til referat.

5.

Administrativ instruks.
 Beslutning af ændring til administrativ instruks.
Udstedelse af Visa kort til to HK‐ansatte i Århus Lærerforening. Opbakning og
godkendelse af den praktiske omstændighed fra hele styrelsen.

6.

OK18.
 Orientering.
CI og JWS orienterede fra de igangværende forhandlinger.
 Andet.
JWS er indkaldt til ekstraordinært kredsformandsmøde i forbindelse med for‐
handlingerne.

7.

Styrelsens midtvejsevaluering den 11. januar 2018.


Opsamling
o Status og tilbageblik
Intet til referat.
o Styrelsens organisering
Med udgangspunkt i opsamlingen fra styrelsens midtvejsevaluering
nedsatte styrelsen en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde
mulige scenarier for en fremtidig organisering. Arbejdet skal være et
oplæg til drøftelse i styrelsen. Gruppen består af DRF, KVN, FP, CI, MH
og LSJ.
Styrelsen besluttede i resten af indeværende styrelsesperiode at lave prø‐
vehandlinger i forhold til at behandle sager på forhånd og ikke refere‐
rende. Der tages udgangspunkt i HMU‐møder i MBU.

o Involverede fagforening
Medlemsundersøgelsen og tilbagemelding fra gruppedrøftelse,
(Menti.com) fra TR/TRS‐kurset indgår i dagens TR/TRS‐møde. Arbejds‐
gruppe 1 udarbejder inspirationsmateriale til TR vedr. faglig klub.

8.

DLF’s folkeskoleideal.
 Det lokale arbejde med folkeskoleidealet jf. kredsudsendelse 005/2018.
Arbejdsgruppe 2 arbejder videre med, hvordan vi i Aarhus får lavet en proces,
der synliggør arbejdet med folkeskoleidealet.
 Andet.
Intet til referat.

9.

Medlemsarrangementer foråret 2018.
 Fremlæggelse af program.
Plakat er udsendt til skoler. Kort gennemgang.

10. DLF’s kursus ’Vi må prøve noget nyt’.
 Orientering, herunder forslag til mulige datoer.
Det har ikke været muligt at finde datoer for kurset. DRF kontakter DLF endnu
engang for et sidste datoforsøg.

11. FGU‐reformen.
 Orientering jf. kredsudsendelse 097/2017.
 Fremlæggelse af handleplan for ÅLF’s initiativer.
TBJ og DRF har udarbejdet en handleplan for vores lokale arbejde med den
kommende FGU‐uddannelse. Planen er en kvartalsplan. Vi vil i de kommende
måneder afdække, hvilke tilbud og indsatser der pr. 1. august 2019 bliver om‐
fattet af FGU.
Handleplanen mangler AVU, som for nuværende hører under HF og VUC. Pla‐
nen opdateres med AVU. ÅLF’s konsulenter inddrages vedr. overenskomst‐
dækning mv. Der holdes møder med vores tillidsfolk i UU, og DRF tager
spørgsmål med til HMU i MSB.

12. TR/TRS/AMR‐møder.
 Dagens TR/TRS‐møde.
Ifølge dagsorden.

13. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 05.01.2018: Planlægning af FMU og HMU’ernes uddannelsesdag den 20.
marts. JWS.
Den 08.01.2018: Møde med VIA vedr. uddannelsesforløb for nyansatte lærere.
JWS og Malene Vestergård.
Den 08.01.2018: FOA/BUPL/ÅLF‐deltagelse i møde med områdecheferne. JWS.
Den 08.01.2018: Møde forhandlingsudvalget for Aarhusaftalen. JWS, DRF, Ma‐
rius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 08.01.2018: Møde vedr. omplaceringsgrundlaget i Aarhus Kommune. JWS
og Michael Rønne.
Den 08.01.2018: Møde vedr. den kommende lærer pc. DRF.
Den 09.01.2018: Opfølgende møde vedr. ressourceflow i skolen undervis‐
ning/SFO. JWS og Marius Lindersgaard.
Den 10.01.2018: Møde DKF’s forretningsudvalg. JWS og Michael Rønne.
Den 10.01.2018: Møde med DKF’s kasserer vedr. regnskab/budget. JWS og Mi‐
chael Rønne.
Den 10.01.2018: Møde med formanden for ÅLF’s seniorklubs arbejdsgruppe.
JWS.
Den 10.01.2018: Faglig klub møde, Tilst Skole. JWS.
Den 15.01.2018: Møde med Aarhus Skolelederforenings bestyrelse. JWS og DRF.
Den 15.01.2018: Opfølgningsmøde på elementer i forhåndsaftalen. JWS, DRF,
Marius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 15.01.2018: Møde KSØ‐FU. JWS.
Den 15.01.2018: Møde KSØ. JWS og DRF.
Den 15.01.2018: Oplæg om OK18. JWS.
Den 16.01.2018: Dialogmøde med faglige organisationer, lederforeninger og
forældreorganisationer ifm. vinkling af kommende byrådsindstilling vedr. kva‐
litetsårshjulet. JWS.
Den 16.01.2018: Faglig klub møde, Skjoldhøjskolen. JWS.
Den 17.01.2018: Forhandling af ny TR‐aftale, MSB. JWS og Søren Bonde.
Den 17.01.2018: Dialogmøde mellem formændene for BUPL/FOA/ÅLF og B&U.
JWS.
Den 17.01.2018: Deltagelse i LO og FTF’s uddannelsesmøde. DRF.
Den 18.01.2018: TR/TRS‐møde.
Den 19.01.2018: Møde FællesMED. JWS.
Den 19.01.2018: Arbejdsgruppen vedr. opgør med lovovertrædelser. JWS.
Den 23.01.2018: Planlægning af FMU og HMU’ernes uddannelsesdag den 20.
marts. JWS.
Den 23.01.2018: Møde DKF/AC og Borgmesterens Afd. JWS og Michael Rønne.
Den 24.01.2018: Møde med ÅLF’s revisor vedr. årsregnskabet. JWS.

Den 24.01.2018: Møde HMU‐FU. JWS.
Den 24.01.2018: Faglig klub møde, Hasle Skole. JWS.
Den 24.01.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. dimittendarrangement på Campus
C. DRF.
Den 25.01.2018: AMR‐netværksmøde.
Den 25.01.2018: Opfølgningskursus for TR/TRS/AMR vedr. DLF’s kommunika‐
tionsplatform InSite. DRF.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
DKF’s generalforsamling den 5. februar. Fra styrelsen deltager: JWS, DRF, FP,
LSJ, CI, KA, AK, JHE og KVN.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

14. Næste møde.
Den 25. januar 2018
Jf. dagsorden.

15. Eventuelt.
DLF InSite, fortsat en udfordring at tilgå på ÅLF netværket i Grønnegade.
Plan for hvordan vi opretter faglig klub‐grupper, kommer senere.

Dorthe Ryom Fisker

