Aarhus, den 23. marts 2018
D2018-024693

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 8. marts 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.15-12.30

Referent:

DRF

Fraværende:

KVN gik kl. 10.35

Mødeleder:

FP

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 1. marts 2018.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede vedrørende kommunes økonomi.
DRF orienterede vedrørende FGU. DRF har stillet spørgsmål om processen for
FGU på HMU møde i MSB. Notat fra mødet giver et fint overblik.
DRF orienterede fra møde i studierådet på Læreruddannelsen VIA.
RGA orienterede vedrørende FTF bestyrelsesplads i VIA. FTF er gået fra 2 til 1
pladser i bestyrelsen. Bente Rasmussen formand for FTF Midtjylland repræsenterer fremadrettet FTF i bestyrelsen.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Med ændring af rækkefølge på punkt 4 og 5.

4.

ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.
 Videre drøftelse af den politiske organisering etc.
Mundtlig beretning vil også indeholde OK som tema. Rådmand Thomas
Medom holder gæstetalen, derefter mulighed for replik. Vi udarbejder en resolution vedr. overenskomst, herunder solidaritet og fokus på rimelige krav.
Mulighed for, at resolutionen også indeholder mandat fra medlemmerne til
støtteerklæringer. Derefter åbnes debat om OK og den øvrige beretningsdebat.
Derefter vores vedtagelse, som på dagsorden står under indkomne forslag, men
behandles under debatten.
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 Behandling af udkast til vedtagelsesforslag.
Styrelsen kom med enkelte forslag til rettelser. Vedtagelsesforslaget lægges på
InSite for endelig kommentering senest mandag.
 Drøftelse af evt. indkomne forslag.
Ved tidsfristens udløb var der ingen indkomne forslag.
 Andet.
Spisebilletter. Der er dags dato solgt 405 billetter. Vi mangler dog stadig at høre
fra en del skoler og arbejdspladser.

5.

OK18.
 Status.
Strejkevarsler fra de faglige foreninger. Lockoutvarsel fra stat, region og kommune.
Orientering ved JWS om lokale drøftelser med fagbevægelsen i Aarhus.
Drøftelse af strategien bag de kommuner, der er udtaget til strejke.
Opmærksomhed på teknikken bag, at der udtages 10% til strejke. Det er det
nødvendige i forhold at blive løsnet fra eksisterende overenskomst.
RGA og CI orienterede kort fra hovedstyrelsen.
 Andet.
Handlinger og strategi frem mod strejke og lockout:
Under sloganet ”En løsning for alle” laver vi sammen med den øvrige fagbevægelse arrangementer, der styrker fællesskabet.
Der er varslet stormøde for alle TR’ere den 22. marts kl. 10.00 til 15.00 i Fredericia. Efterfulgt af et stort arrangement i Aarhus for den samlede fagbevægelse.
Under konflikten:
I DKF er det aftalt, at der fra den 4. april laves fælles arrangementer på alle
onsdage i konflikten.
Drøftelse af hvordan vi lokalt kommunikerer om konflikten generelt og de tiltag og arrangementer, vi laver i Aarhus.
Opmærksomhed på, at som situationen er lige nu, er det svært at svare på
spørgsmål og kommunikere i en generaliseret form. Vi kommunikerer selvfølgelig om planer og aktiviteter og alt det, der kan skrives ud som generel information.
Da det, modsat 2013, er alle offentligt ansatte, der er omfattet af konflikt, vil vi
være meget koordinerende i forhold til den samlende fagbevægelse. Det betyder, at DKF har en vigtig koordinerende rolle.

Vigtigt, at vi har opmærksomhed på de af vores medlemmer, der ikke er omfattet af konflikt, tjenestemænd og forventeligt vores specialskoler. Erfaringerne
fra 2013 er, at det er en svær situation for de af vores medlemmer, som skal arbejde.
LL har tilbudt deres hjælp og medvirken i arrangementer og tiltag. DRF tager
kontakt til de af vores samarbejdspartnere, der har studenterorganisationer på
VIA Campus C for en koordinerende indsats.

6.

Aarhusaftalen og ressourceflow mellem undervisning og
SFO.
 Evaluering af mødet den 6. marts 2018.
Målet om at få tydeliggjort divergensen mellem ledelsens og medarbejderens
svar i evalueringen blev opfyldt. Problemstillingen med den store forskel på besvarelsen er anerkendt i forhandlingsudvalget, og vil blive fulgt op.
 Andet.
Intet til referat.

7.

Styelsesinternat.
 Beslutning af tidspunkt.
Punktet udsættes til den nye styrelse er sammensat.

8.

Styrelsens konstituering pr. 1. april 2018.
 Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. styrelsens organisering.
Arbejdsgrupperne udarbejder til kommende styrelsesmøde en arbejdsbeskrivelse og kommissorium for arbejdsgruppernes arbejde. Skal være klar inden
konstituering af ny styrelse.
Den nedsatte ad hoc gruppe for styrelsens organisering fortsætter i en ny sammensætning efter styrelsesvalget. Der arbejdes videre med mulige tiltag og ændringer, der sættes i spil i en prøveperiode fra 1. august 2018. Det er vigtigt, at
målet med organiseringen er meget tydelig.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS/AMR-mødet den 1. marts 2018.
Flot fremmøde.


Punkter til TR/TRS-mødet for de mindre medlemsgrupper den 21. marts
2018.

OK18, DLF’s kursusplan.

10. Meddelelser.
a) Foreningen.
Den 07.03.2018: Møde med TR’er for UU. DRF.
Den 12.03.2018: Møde i arbejdsgruppen vedr. opgør med lovovertrædelser.
JWS.
Den 12.03.2018: Møde KSØ-FU. JWS.
Den 12.03.2018: Møde KSØ. JWS og DRF.
Den 12.03.2018: Faglig klub, Engdalskolen. JWS.
Den 12.03.2018: Velfærdsmål for 0-100 år; workshop om målgrupper af sårbare/udsatte borgere. JWS.
Den 13.03.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. planlægning af fælles uddannelsesdag for FMU og HMU’erne. JWS.
Den 13.03.2018: Møde vedr. ekstern undersøgelse af personalesager i MTM.
JWS og Michael Rønne.
Den 13.03.2018: Styregruppemøde vedr. LOKE. JWS.
Den 13.03.2018: Oplæg for GUG. DRF.
Den 14.03.2018: Møde mellem Aarhusaftalens parter. JWS, DRF, Marius
Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 14.03.2018: Møde vedr. elementer Forhåndsaftalen. JWS, DRF, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 14.03.2018: Møde i uddannelses- og rekrutteringsudvalget. JWS.
Den 14.03.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. planlægning af fælles uddannelsesdag for FMU og HMU’erne. JWS.
Den 15.03.2018: Møde med Janus Boye, Skole og Forældre. JWS.
Den 16.03.2018: ÅLFs generalforsamling.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.

e) Kurser og konferencer

KSØ-kurser: Der er en skæv fordeling på de to kurser, men Kursusforum har
besluttet, at det er ok. Opmærksomhed på, at kurset kan være udfordret af
OK18.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

11. Næste møde.
Den 15. marts 2018

12. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

