Aarhus, den 26. februar 2018
D2018-018071

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 8. februar 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.00-12.00

Referent:

LSJ

Fraværende:

DRF gik kl. 09.30

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 Nielsen-KVN og Flemming Pedersen-FP

1.

Valg af referent.
LSJ

2.

ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.


Behandling af rå-tekst til skriftlig beretning.
Ordet Valg fremhæves i forordet. Kravet om øget sikkerhed skrives ind i
mailafsnittet.
Professionel Kapital bør nævnes i LOKE-afsnit. Projekt-afsnittet tilføjes erkendelse hos arbejdsgiver af en begrænsningsnødvendighed. Ellekær- og
Stensagerskolen afsnittet omskrives lidt. To-lærer erstatter To-voksenordning. I afsnittet om aktindsigt nævnes Næshøjskolen Børn og Unge skrives
ud af Vold og trusler-afsnittet.
Medlemsarrangementerne skal nævnes.
TR-arbejdet, AMR og MANDAT i sammenhæng med ny kommunikationsmedarbejder bør nævnes. DKF/KSØ foreslås nævnt. Skolerunden om OK-18
bør nævnes.



Stikord til mundtlig beretning.
JWS orienterede om emner og styrelsen kommenterede og gav input.



Videre drøftelse af den politiske organisering etc. Faciliteres ved brainstorm
på temaer og emner.
Temaer bliver lavet på Menti.
JWS foreslog, at det bliver konkrete initiativer, som en nyvalgt styrelse kan
sætte retning og handling på. Fx:
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o Projektuddannelse for nye lærere
o Frihed under ansvar – aarhusianske skoler sættes fri for gældende
lovgivning med henblik på at skabe en bedre undervisning, gennem
større motivation og udviklingslyst hos lærerne.
o DLF Folkeskoleideal
o Aktivitetspulje i forbindelse med involverende fagforening


3.

Andet.
Invitationer til gæster sendt ud. Gør reklame for valg til styrelsen.

Godkendelse af referat fra mødet den 25. januar 2018
Godkendt

4.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede om ÅLF’s møder med rådmanden.
JWS var tilfreds med DKF’s generalforsamling.
JWS orienterede om møde med seniorklubben. Hvordan fastholder vi medlemmer, når de pensioneres?
Nyt projekt mellem LO og skolen vedr. erhvervsskolen. Viborgvejskolerne bliver sandsynligvis tilkoblet.
Deling af porno har fyldt meget. På mødet den 1. marts bliver der måske sagt
mere om det.
JWS orienterede om parkeringssituationen i Grønnegade.

5.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, men punkt 9 rykkes frem.

6.

OK18.


Evaluering af medlemsmødet med Anders Bondo Christensen den 30. januar.
Godt møde, hvor medlemmerne fik et tydeligt billede af overenskomstsituationen og de pågående forhandlinger. Tilfredshed med fremmødet og mødets afvikling.
 Orientering fra kredsformandsmødet den 6. februar.
JWS orienterede om OK18-forhandlingerne. Arbejdsgruppe omkring Fælles
Mål som DLF er repræsenteret i. Det forventes, at der kommer en ny bekendtgørelse vedr. Fælles Mål medio februar. Meget af arbejdet omkring Fælles Mål
og læringsplatformen ligger i tråd med den interessevaretagelse, ÅLF har ud-

ført og rådmandens udmeldinger omkring at sætte skolerne mere fri og dispensationsansøgning ift. anvendelse af læringsplatformen.

7.

Børn og unges Grundlovsdag i Aarhus den 31. maj 2018.
 Styrelsens deltagelse.
Der var ikke opbakning til deltagelse, hvorfor dette meddeles til initiativtagerne
bag eventen. Inden det meldes tilbage, tages kontakt til BUPL og FOA for at
høre deres eventuelle opbakning til dagen.

8.

Ansøgninger.
 Indsamling til fordel for dansk lærer med udrejseforbud i Tyrkiet.
Styrelsen kunne ikke støtte indstillingen, men tilkendegav den individuel støttemulighed, der foreligger. Forslaget fra DLF videreformidles.
 Dimittendarrangement på VIA den 25. april 2018.
Vedtaget, således arrangementet støttes med 4.200 kr.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra AMR-netværksmødet den 25. januar.
Godt fremmøde.
 Dagens regionale TR/TRS-møder.
DLF InSite bruges ikke nok. Forventningen er en gang om dagen. JWS vil gerne
have tilbagemelding på tilbageløb til klub/SFO vedr. 16b.
 Punkter til TR/TRS/AMR-mødet den 1. marts.
Intet til referat.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 19.02.2018: Opfølgningsmøde vedr. to-voksen-ordning. JWS og Marius
Lindersgaard.
Den 09.02.2018: Møde vedr. 1. Maj arrangement. DRF.
Den 20.02.2018: Møde med Skole og Forældre. JWS og DRF.
Den 20.02.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. planlægning af fælles uddannelsesdag for FMU og HMU’erne. JWS.
Den 20.02.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. de lokale AKUT midler i Aarhus
Kommune. JWS.
Den 20.02.2018: Møde i uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen på VIA.
DRF.

Den 21.02.2018: Faglig klub, Næshøjskolen. DRF.
Den 22.02.2018: Opstartsmøde af ny lokalafdeling af Skole og Forældre. JWS.
Den 23.02.2018: Møde FællesMED. JWS.
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 22. februar 2018

12. Eventuelt.
Intet til referat.

Lars Spanggaard Jensen

