Aarhus, den 9. april 2018
D2018‐026805

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 15. marts 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 11.00‐13.00

Referent:

DRF

Fraværende:
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 8. marts 2018.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. opfølgning på henvendelse fra TR på Tranbjergskolen.
Henvendelsen omhandler modtageklasser, herunder klassekvotient. ÅLF har
været i dialog med Børn og Unge, og medarbejdere og ledelse på Tranbjerg‐
skolen er involveret i drøftelserne.
DRF og RGA orienterede fra KSØ. Drøftelser af de igangværende OK‐
forhandlinger og mulige konfliktscenarier. Silkeborg udtaget til strejke på sko‐
leområdet. Drøftelser af KSØ‐kurser i en eventuel konfliktsituation. Information
om InSite. ÅLF har udarbejdet velkomstmateriale til medlemmer, deles med
KSØ, herunder vejledning i hvordan man laver personlige notifikationer.
JWS orienterede fra møde om paralle lovovertrædelser og antiradikalisering jf.
regeringens ghettoudspil. Hvad betyder de nye stramninger i forhold til straf‐
feloven? Hvad er de ansættelsesretslige konsekvenser? Det er besluttet, at den
udarbejdede skrivelse tages op i FMU.
JWS orienterede vedr. møde om LOKE SLF. AP Møller har nu bevilget midler
til projektet, ca. 25 millioner kroner. Der skal ansættes en leder for LOKE SLF,
som skal stå for rekruttering og ansættelse af konsulenter til vejledningsopga‐
ven.
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3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med nyt punkt 4 1. maj, og tilføjelse af ny dot under nyt
punkt 5 Konstituering, herunder arbejdsbeskrivelser for de to arbejdsgrupper.

4.

1. maj 2018
 Orientering.
MH orienterede fra møde vedr. 1. maj. Herunder beskrivelser af de nye tiltag.
Opmærksomhed på, at 1. maj 2018 flyttes fra Tangkrogen til Havnepladsen ved
Toldboden. Der lægges op til, at de nye ”bobler” danner baggrund for debat og
drøftelser. Inspireret af modellen for Folkemødet på Bornholm.
Der vil være et optog fra Rådhuspladsen til Havnepladsen. Vi deltager i opto‐
get. Vi skal sammenholde vores information til medlemmerne under hensynta‐
gen til vores fælles morgenmad med FTF i BUPL‐huset, Kystvejen 17.
I forhold til mulighed for bod. Vi spørger 1. maj‐udvalget, om ÅLF evt. må
”evente” på hele pladsen og ikke ud fra en bod. Vi skal i den forbindelse huske,
at vi skal kunne stille bemanding til de tiltag, vi sætter i værk. Mulighed for, at
vi samarbejder med LL og Århus Lærerforenings seniorklub.
 Beslutning.
ÅLF ønsker fortsat at bemande en ølbod ved 1. maj.
Økonomi. Der er taget udgangspunkt i, at de enkelte foreninger bidrager med
samme beløb i den nye opstilling.
Styrelsen besluttede, at vi byder ind med samme økonomi, som vi plejer.

5.

ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.
 Behandling af resolutionsforslag.
Med afsæt i udkastet udarbejdede styrelsen den endelige resolution.
 Konstituering, herunder arbejdsbeskrivelser for de to arbejdsgrupper.
Arbejdsbeskrivelserne godkendt og de vedlægges konstitueringspapirerne.
 Praktiske aftaler.
Vigtigt, at styrelsen hjælper med at få medlemmerne ind i salen og frem på sto‐
lene.

6.

OK18.


Status.

Der er indkaldt til kredsformandsmøde onsdag den 21. marts. Styrelsen blev
orienteret om status på forhandlingerne og de konkrete informationer, der er
fremkommet omkring strejkevarslet.
 Orientering om kommunikation og aktiviteter.
DKF har koordineret kommunikation omkring konflikten. Der er nedsat en
styregruppe med deltagelse fra DKF, FTF, AC og DRO.
Demonstrationen den 22. marts er på plads. Den omtales i morgen fredag i P4
Østjylland – morgenradio. I løbet af weekenden kommer artikel til avisen og
video til deling på SoMe. Der er udsendt reklame for arrangementet via Face‐
book.

7.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 14.03.2018: Koordinerende møde ift. OK18‐aktiviteter. JWS og Michael
Rønne.
Den 19.03.2018: Generalforsamling, Ejerforeningen Grønnegade 80. JWS.
Den 19.03.2018: Afskedsreception for kredsformand Lasse Kjeldsen. JWS.
Den 19.03.2018: Repræsentantskabsmøde LO Århus. JWS.
Den 19.03.2018: Arbejdsgruppemøde ’Hvad skal vi med skolen?’. DRF.
Den 19.03.2018: Møde med nyvalgte styrelsesmedlemmer. DRF.
Den 20.03.2018: Fælles uddannelsesdag for FMU og HMU’erne. JWS og DRF.
Den 20.03.2018: Møde med B&U vedr. vidensrejse. JWS.
Den 21.03.2018: 6‐by‐møde. JWS og DRF.
Den 22.03.2018: TR‐stormøde i Fredericia.
Den 22.03.2018: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS.
Den 22.03.2018: Møde med formændene for FOA og BUPL og B&U. JWS.
Den 22.03.2018: Afskedsreception for kredsformand Bent Eriksen. JWS og DRF.
Den 03.04.2018: Møde med formanden for Aarhus Skolelederforening. JWS.
Den 04.04.2018: Møde vedr. B&U vedr. ’Gentænkning af tilbuddene i Gellerup,
Ellekær og Toveshøj’. JWS og DRF.
Den 04.04.2018: Styregruppemøde vedr. livsfasepuljen. DRF.
Den 05.04.2018: Møde DKF/AC og BA. JWS og Michael Rønne.
Den 06.04.2018: Møde med Skole og Forældre. JWS og DRF.
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.

8.

Næste møde.
Meldes ud senere

9.

Eventuelt.
Intet til referat

Dorthe Ryom Fisker

