Aarhus, den 14. marts 2018
D2018-021830

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 1. marts 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45-12.00

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 Nielsen-KVN og Flemming Pedersen-FP

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 22. februar 2018.
Godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i Aarhus Skolelederforenings generalforsamling.
DRF orienterede fra møde i KSØ’s Pædagogisk udviklingsforum.
DRF orienterede fra møde med Rådmand Thomas Medom vedr. ”Hvad skal vi
med skolen?” Arbejdsgruppen bag ”Hvad skal vi med skolen?” har på baggrund af et notat omhandlende de initiativer der har været afholdt i 2017,
spurgt rådmanden på et møde. Rådmanden viste på mødet stor interesse for
initiativet og vil fremadrettet gerne, sammen med Børn og Unge forvaltningen,
deltage i projektet. Arbejdsgruppen indkalder i løbet af foråret den samlede interessentgruppe til et møde med drøftelse af mulige fremtidige initiativer.
DRF og JWS orienterede fra medlemsmøde på Stensagerskolen. På mødet gav
JWS en status på den politiske situation. Der var faciliteret en workshop med
mulighed for at kvalificere foreningens viden om pædagogiske og arbejdsmiljømæssige forhold på en specialskole. Dette til brug for foreningens fortsatte
politiske arbejde.
JWS orienterede vedr. sagen om Stensagerskolen og Ellekærskolen. Byrådet besluttede på byrådsmødet den 28. februar, at Stensagerskolen rykker ind på Ellekærskolen, som en tvillingeskole, hvor de to skoler skal dele matriklen. ÅLF
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følger den kommende proces tæt. ÅLF har tilbudt Ellekærskolens medlemmer
et møde. Mødet er i skrivende stund endnu ikke endeligt aftalt.
JWS orienterede fra deltagelse i opstartsmøde for lokalafdeling af foreningen
Skole og Forældre. På mødet var der oplæg fra Rådmand Thomas Medom, JWS
og formanden for BUPL Aarhus.
JWS orienterede fra møde i FMU. Retningslinjer for frivillighed i Aarhus Kommune er vedtaget. Retningslinjerne skal implementeres på HMU niveau.
JWS orienterede fra møde mellem Aarhus Skolelederforening og ÅLF. På mødet
var der præsentation af det kommende udviklingsprojekt for nye lærere. Stor
interesse for og opbakning til projektet fra skolelederne.
JWS orienterede vedr. sagen om DSA løntillæg. Vi har nu den endelige kortlægning fra skolerne. Styrelsen vil blive orienteret i den videre proces.
JWS orienterede vedr. fælles uddannelsesdag for FMU og HMU.
JWS orienterede vedr. de kommunale AKUT midler. AKUT midlerne er uddannelsesmidler for tillidsvalgte. Der er på kommunalt plan lavet et uddannelsesforløb, der strækker sig over en 3-årig periode.
JWS orienterede fra møde i HMU. Frivillighed og de retningslinjer, der er udarbejdet i FMU, fyldte meget på mødet, herunder drøftelse af myndighedsbegrebet. Der efterspørges fortsat afklaringer på, hvordan frivillige eventuelt kan honoreres. I forhold til trivselsundersøgelsen efteråret 2018, er det besluttet, at
HMU er styregruppe.
JWS orienterede vedr. kommende kommunale budgetforhandlinger.
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med økonomi og budgetforhandlinger, herunder
inklusion som en stor budgetpost for skolerne.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med indstilling for DLF’s folkeskoleideal.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt underpunkt under punkt 4 Behandling af vedtægtsændringer

4.

ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.


Behandling af forslag til forretningsorden.

Styrelsen godkendte forslaget til forretningsordenen.
 Behandling af forslag til tidsplan for GF’s afvikling.
Styrelsen godkendte forslag til tidsplan.
 Behandling af vedtægtsændringer
Styrelsen godkendte forslaget til vedtægtsændringer. Bilaget tilføjes formålet,
inden det udleveres og præsenteres på generalforsamlingen. MH fremlægger
vedtægtsændringerne på generalforsamlingen.
 Videre drøftelse af den politiske organisering etc.
Styrelsen besluttede at udarbejde én samlet vedtagelse, der indeholder de to
initiativer for foreningens fremadrettede arbejde. Projekt for nye lærere og aktivitetspulje for understøttelse af den involverende fagforening. DRF udarbejder
forslag til vedtagelse, som fremlægges på kommende styrelsesmøde. DRF
fremlægger vedtagelsen på generalforsamlingen.
Vedr. de igangværende overenskomstforhandlinger og udarbejdelse af en
eventuel resolution afventer vi status på forhandlingerne. Drøftelsen genoptages på kommende styrelsesmøde.
 Drøftelse af evt. indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
 Andet.
Valgoplæg fra kandidater til formand- og næstformandsposten samt styrelse
ligger nu på hjemmesiden.

5.

OK18.
 Status på forhandlingerne.
JWS orienterede vedr. status på forhandlingerne.
 Andet.
Intet til referat.

6.

DLF’s folkeskoleideal.
 Behandling af indstilling fra arbejdsgruppe 2.
Arbejdsgruppe 2 tilpasser indstillingen med de foreslåede ændringer og
genfremsætter indstillingen på et kommende styrelsesmøde.

7.

Styrelsesinternat.
 Beslutning af tidspunkt.
Punktet udsat til kommende møde.

8.

Styrelsens konstituering pr. 1. april 2018.
 Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. styrelsens organisering.
Udsættes til kommende møde.
 Nedsættelse af konstitueringsudvalg.
Styrelsen nedsatte et udvalg bestående af DRF, KVN og RGA.
 Andet.
Intet til referat.

9.

Retningslinjer for pensionistarbejdet i Århus Lærerforening.
 Beslutning af ændringer til retningslinjer.
Ændringsforslag i vedlagte bilag. Styrelsen godkendte ændringen.

10. Ansøgning.
 FN’s Antiracismedag 2018.
Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tiltrådte indstillingen.

11. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 23.02.2018: Kredsformandsmøde. JWS.
Den 05.03.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. planlægning af fælles uddannelsesdag for FMU og HMU’erne. JWS.
Den 05.03.2018: Møde HMU, MSB. DRF.
Den 05.03.2018: Bestyrelsesmøde AHL Fonden. DRF.
Den 06.03.2018: Møde om evaluering af Aarhusaftalen og opgave- og ressourceflow mellem undervisning og SFO.
Den 07.03.2018: Møde DKF-FU. JWS og Michael Rønne.
Den 07.03.2018: Studierådsmøde, VIA Læreruddannelsen. DRF.
Den 07.03.2018: Dimittendarrangement, VIA Læreruddannelsen. DRF.
Den 08.03.2018: Møde vedr. Børn og Unges evt. deltagelse i Folkemødet 2018.
JWS.
Den 08.03.2018: Styregruppemøde vedr. livsfasepuljen. DRF.
Den 09.03.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. planlægning af fælles uddannelsesdag for FMU og HMU’erne og FMU’s strategiske drøftelse. JWS.

b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer.
Opmærksomhed på mulighed for at deltage i Nordiske Lærerorganisationers
Samråds (NLS) sommerkursus 2018.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

12. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 8. marts 2018.
Se årshjul

13. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

