Aarhus, den 9. februar 2018
D2018‐015695

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 25. januar 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45‐11.15

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 18. januar 2018.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde med de tillidsvalgte på Stensagerskolen. Mødet var
en forberedelse til et kommende faglig klub møde, hvor vi sammen med med‐
lemmerne skal drøfte pædagogisk/didaktiske og arbejdsmiljømæssige forhold i
forbindelse med nye rammer for Stensagerskolen. Initiativet fra vores side er
taget godt imod.
DRF orienterede vedr. henvendelse fra Børn og Unge digitalisering. Der er fort‐
sat udfordringer med lærernes adgang til Outlook, Aarhusmail. Der arbejdes på
løsninger i samarbejde med Microsoft Danmark. Der er sendt information til
skolelederne.
JWS orienterede vedr. henvendelse fra Århus Stiftstidende omkring
beredskabsplan for skoleskyderier. Der er i 2015 udsendt en vejledning fra
UVM, der beskriver og vejleder i forhold til beredskabsplaner på skoler. JWS
har orienteret den pågældende journalist, der laves ikke presse på det.
JWS orienterede vedr. implementering af ESDH, sagsbehandlingssystem på
kredskontoret. Det er en stor opgave, der stiller krav til medarbejderne på kon‐
toret, hvorfor vi i den kommende periode må prioritere i arbejdsopgaverne.
JWS orienterede fra møde i FMU.
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3.

Godkendelse af dagsorden.


4.

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt underpunkt under punkt 5.
Medlemsarrangement med Anders Bondo som konfliktforebyggende initiativ, finan‐
sieret via Særlig Fond.

ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.
 Behandling af evt. vedtægtsændringer.
Formandskabet har sammen med konsulent Marius Lindersgaard gennemgået
vedtægterne. Der lægges ikke op til vedtægtsændringer i forbindelse med GF
2018.
 Videre drøftelse af den politiske organisering etc.
Under hensyntagen til OK18, fortsat afventende. I forhold til de foreslåede ind‐
satsområder og pejlemærker arbejder vi videre med emnerne frem mod GF,
herunder hvordan det skal organiseres på generalforsamlingen. På styrelses‐
møde den 8. februar faciliteres en brainstorm på temaer og emner.
 Andet.
MH tilkendegav, at hun ikke genopstiller til styrelsen.
Spørgsmål til kommunikation vedr. styrelsesvalget. Der arbejdes på en
kommunikationsplan for valget.

5.

OK18.
 Orientering fra kredsformandsmødet den 23. januar 2018.
JWS orienterede fra kredsformandsmødet.


Medlemsarrangement med Anders Bondo som konfliktforebyggende initia‐
tiv, finansieret via særlig fond.
En enig styrelse besluttede at anvende midler fra Særlig Fond til dækning af
udgifter i forbindelse med medlemsmødet om OK18. Mødets formål er at in‐
formere tillidsvalgte og medlemmer om status i forhandlingerne, mulige scena‐
rier og udfordringer. Mødet er en ekstraordinær aktivitet, og er med indhold og
mål konfliktforebyggende.
 Andet.
Opfordring til at dele facebookopslag vedr. ændring af lokation for
medlemsmødet.

6.

Læringsplatform og målstyring.


Orientering og status på ÅLF’s arbejde.

Med udgangspunkt i det udarbejdede statuspapir drøftede styrelsen de tidli‐
gere og igangsatte initiativer. DRF laver tilrettelser og suppleringer til papiret.
Drøftelsen fortsætter på et styrelsesmøde i løbet af foråret.
 Drøftelse af fortsatte initiativer.
Intet til referat.

7.

DLF InSite.
 Implementering.
 Andet.
Punktet udsættes til den 8. februar.

8.

TR/TRS/AMR‐møder.
 Opsamling fra TR/TRS‐mødet den 18. januar 2018.
Forventningsafstemning i forhold til mødedeltagelse og indhold. I forbindelse
med nyvalg til TR/TRS i marts 2018 tænkes i rammesætning og forventningsaf‐
stemning.
Erfaringsdrøftelser om bilag 1 skal på igen, når budgetterne er ude.
 Dagens AMR‐netværksmøde.
Ifølge dagsorden
 Punkter til regionale TR/TRS‐møder den 8. februar 2018.
GF 2018
CI på kursus. TBJ vikarierer på region Horsensvej.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 23.01.2018: Kredsformandsmøde. JWS.
Den 26.01.2018: Møde med kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd. JWS.
Den 29.01.2018: Møde vedr. omplaceringsgrundlaget i Aarhus Kommune. JWS
og Michael Rønne.
Den 29.01.2018: Oplæg på DOL/Personaleledelse. JWS.
Den 29.01.2018: Kvartalsmøde med rådmanden og direktøren for Børn og Unge.
JWS.
Den 30.01.2018: HMU‐møde, MSB. DRF.
Den 30.01.2018: OK18 medlemsmøde med Anders Bondo Christensen.
Den 01.02.2018: Styregruppemøde i Aarhus for Velfærd. JWS.
Den 01.02.2018: Møde med formanden for LO Aarhus vedr. erhvervsskolepro‐
jekt. JWS og Cecilie Winding.
Den 01.02.2018: Årsmøde for ÅLFs seniorklub. JWS og DRF.

Den 02.‐03.02.2018: KL’s Børn og Unge Topmøde. JWS og DRF.
Den 05.02.2018: DKF’s heldagsmøde. JWS og DRF.
Den 05.02.2018: DKF’s generalforsamling. JWS, DRF og Michael Rønne.
Den 06.02.2018: Kredsformandsmøde. JWS.
Den 06.02.2018: Møde med Pædagogisk Afdeling, B&U. DRF.
Den 07.02.2018. Møde med BUPL, FOA og B&U vedr. aftale for fællesarbejds‐
miljørepræsentanter i Børn og Unge.
Den 07.02.2018: Møde med PPR og Specialpædagogik. DRF.
Den 07.02.2018: Faglig klub på Risskov Skole. JWS.
Den 08.‐09.02.2018: DLF’s konference ’Styring og ledelse af folkeskolen – hvad
kommer efter NPM?’ DRF.
Den 08.02.2018: Regionale TR/TRS‐møder.
b) Hovedstyrelsen
Mulighed for at kredsstyrelsen kan modtage materiale fra møder i hovedstyrel‐
sen. Vi laver en mappe under styrelsens gruppe på DLF InSite. Der placeres ho‐
vedstyrelsesmateriale for mulig orientering og baggrundsviden for styrelsens
medlemmer.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Det forespurgte DLF kursus for kredsstyrelsen kan ikke gennemføres. Det har
ikke været muligt at finde en dato.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Den 8. februar 2018
Ifølge udkast til dagsorden

11. Eventuelt.
Børn og unges Grundlovsdag 2018 – Materiale udsendes via DLF InSite. Punkt‐
sættes på mødet den 8. februar.
Dorthe Ryom Fisker

