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Aarhus, den 13. april 2018 

D2018-033504 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 5. april 2018 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 18.30-19.55 

Referent: DRF 

Fraværende: Ingen 

Mødeleder: FP 

Forkortelser: Jesper Skorstengaard-JWS, Dorthe Ryom Fisker-DRF, Rikke Gierahn 

Andersen-RGA, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars 

Spanggaard Jensen-LSJ, Arne Krogsgaard-AK, Christine Kvist Meld-

gaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP, 

Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2018.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
 DRF orienterede fra deltagelse i et regionalt dialogmøde vedr. Fælles Mål. Mø-

det tog afsæt i det arbejde, der er igangsat i forbindelse med lempelse af Fælles 

Mål og den nye lovgivning på området. Mødet blev afsluttet med en lokal 

drøftelse med deltagerne fra Aarhus. På baggrund af den lokale drøftelse har 

DRF sendt en forespørgsel til Børn og Unge om et opfølgende møde med mu-

lighed for at kvalificere det lokale arbejde, herunder skabe overblik over tids-

plan og sammenhænge med fx læringsplatformen.  

 

 DRF orienterede fra møde i arbejdsgruppen vedr. 1. maj. Vi har som vanligt 

budt ind på betjening af en ølvogn. Vi skal have sammensat et hold til betjening 

af vognen. Mette Heegaard har tilbudt sin hjælp. DRF har kontakten til Mette. 

DRF tager ligeledes kontakt til ÅLF’s seniorklub for deres inddragelse. DRF ar-

bejder p.t. videre med detailplanlægning af morgenarrangementet hos BUPL på 

Kystvejen 17.   

 

 DRF gjorde opmærksom på, at vi på et kommende styrelsesmøde skal træffe 

beslutning om ny fordeling af styrelsesmedlemmer i regionsgrupperne. Det fo-

reslås, at arbejdsgruppe 1 udarbejder et forslag til behandling. 

 

 JWS orienterede fra repræsentantskabsmøde i LO. JWS deltog i regi af formand 

for DKF. Stor opbakning fra LO til de offentligt ansatte i forhold til den igang-
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værende konflikt. Derudover blev ÅLF på mødet nævnt i forhold til et projekt 

vedr. faglig uddannelse. Der er udsendt en pjece, og der vil være lærere, der 

frikøbes for at lave en indsats i forhold til at øge elevernes interesse for er-

hvervsuddannelserne. En af idéerne til udvikling er, at projektopgaven i 9. 

klasse i højere grad kobles op på praktik og et samarbejde med virksomheder 

og erhvervsskoler. Projektet er støttet økonomisk af blandt andet; LO, Børn og 

Unge, erhvervsskolerne og den regionale uddannelsesfond. 

 

 JWS orienterede vedr. fremlæggelse af vores forløb for nyuddannede lærere for 

skolelederforeningen. Skolelederforeningens bestyrelse var meget positiv i for-

hold til forløbet.  

 

 JWS orienterede vedr. lønaftaler for konsulenter i Pædagogisk afdeling, Børn og 

Unge. Ny køreplan for, hvordan vi laver lønaftaler i Pædagogisk afdeling er 

under udarbejdelse.  

 

 JWS orienterede fra møde vedr. Gentænk Gellerup. Den inddragende proces, 

der har været igangsat i Aarhus, er udfordret af regeringens ghettoplan. Hele 

processen er fremskyndet, og vi vil som faglig organisation have mulighed for 

at kvalificere de fremlagte initiativer, inden de fremlægges for byrådet. ÅLF er 

meget opmærksom på, at alle niveauer bliver tænkt ind, herunder også struk-

turdrøftelsen, og at byrådet klædes på til at se Gentænkt Gellerup i en større 

sammenhæng.  

 

 Arbejdsgrupperne har ikke haft møder. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt med tilføjelse af dot under punkt 6. Orientering om sta-

tus og praktisk information. 

 

4. ÅLF’s generalforsamling den 16. marts 2018.  
 Opsamling på den politiske del. 

 Positiv tilbagemelding omkring rådmandens gæstetale.  

 Konstatering af, at der fortsat er en tendens til at medlemmerne ikke anvender 

muligheden for at ytre sig på generalforsamlingen. Overvejelser omkring 

formen på den formelle opstilling. Afholder det medlemmerne fra at gå på 

talerstolen? Overvejelse i forhold til at gå videre med analysen af, hvorfor 

medlemmerne ikke oplever det relevant eller muligt at bidrage. 

 

 Valgavisen og de skriftlige oplæg kan eventuelt nytænkes med mulighed for 

større frihedsgrader. Forslag om, at kandidater til styrelsen i deres valgoplæg 



 

 

stilles samme spørgsmål for gennemsigtighed i de enkeltes holdninger. Kan 

være en del af drøftelsen frem mod planlægningen af GF 2020, hvor der igen er 

valg til styrelsen. 

 

 Opfølgning på vedtagelsen vedr. aktivitetspuljen. Arbejdsgruppe 1 kvalificerer 

arbejde med en indstilling til styrelsen.  

 

 Opsamling på den praktiske del. 

 Kan det være muligt med elektronisk afstemning. Det er afprøvet i Silkeborg. Vi 

afventer en evaluering på et kommende KSØ-møde.  

 

 Beslutning af dato for generalforsamling 2019.  

 Styrelsen besluttede, at GF 2019 afholdes fredag den 22. marts. 

 

5. OK18. 
 Status på forhandlingssituationen.  

 Aktuelt er der ikke indkaldt til nye møder i forligsinstitutionen.  

 Vi har i Aarhus lavet en politisk styregruppe, der står for koordineringen af 

aktiviteter i Aarhus. Derudover er der nedsat et sekretariat, hvortil ÅLF har 

udlånt konsulent Michael Rønne. Endelig er der nedsat en kommunikations-

gruppe på tværs af de faglige organisationer i Aarhus. Der er initiativer på vej. 

Datoer meldes ud, så snart de ligger fast. 

 

 Opfølgning på TR-stormødet den 22. marts i Fredericia. 

 Stor oplevelse at være samlet så mange for en fælles sag. Dagen var meget 

velorkestreret. Udfordring, at der på mødet genereres mange gode idéer, men 

der er ikke en plan for, hvordan de samles op og effektueres? Koordination er 

også på dette område et udviklingsområde. 

 

 Evaluering og opfølgning af demonstrationen den 22. marts på Store Torv. 

 Udfordringer med lyd. Det var svært at høre talerne.  

 Opfordring til at se på arrangementets længde og intensitet. Ifølge politiets 

optælling var der flest ved 17.30 tiden – op mod 10.000 deltagere. 

 

6. Folkemødet 2018.  
 Orientering om status og praktisk information. 

 Udpegning af 3 styrelsesmedlemmer.  

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde. 

 

7. Styrelsens mødekalender 2018/2019. 
 Gennemgang og beslutning.  



 

 

 Styrelsen tog det fremlagte forslag til efterretning. 

 

 Forslag til styrelsesmøder frem til sommerferien. 

 Med justeringer blev forslaget godkendt. Oversigt med rettelserne sendes ud til 

styrelsen. 

 

8. Styrelsesinternat. 
 Beslutning af tidspunkt.  

 Formandskabet foreslår 13.-14. september 2018. Lokation i nærheden af Aarhus. 

 Dato for styrelsesinternat blev besluttet. 

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen. 

Den 09.04.2018: Oplæg om OK-situationen mm. for BUPL. JWS. 

Den 09.04.2018: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS. 

Den 09.04.2018: Orienteringsmøde mellem de faglige organisationer og Aarhus 

Kommune vedr. MTM-undersøgelsen og den videre proces. JWS og Michael 

Rønne.  

Den 10.04.2018: Møde med kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd i Østjyl-

land. JWS. 

Den 10.04.2018: Forretningsudvalgsmøde i DKF. JWS og Michael Rønne. 

Den 10.04.2018: Faglig klub møde, Ellekærskolen. JWS og Micael Rønne. 

Den 11.-13.04.2018: KSØ-kurser 

Den 11.04.2018: Lokalrådsmøde og lokalrådskonference i Lån & Spar. JWS. 

Den 11.04.2018: Møde med PPR og Specialpædagogik. DRF. 

Den 11.04.2018: Orientering vedr. nye medarbejder-pc’ere til skolerne. 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. 



 

 

 

10. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 12. april 2018. 

 Punkter:  

 Nedsætte arbejdsgruppe vedr. styrelsens organisering for fortsættelse af arbej-

det fra seneste styrelsesperiode. 

 MANDAT; Styrelsens synspunkt. 

 

11. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


