Aarhus, den 20. april 2018
D2018-034907

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 12. april 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 12.30-15.00

Referent:

DRF

Fraværende:

JHE og KVN (KSØ-kursus)

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 Meldgaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP,
Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 5. april 2018.
Godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. samarbejde med bachelorstuderende. Vi har indgået et
samarbejde med en studerende fra statskundskab. Den studerende vil i sit bachelorprojekt undersøge, hvilken betydning medarbejderinddragelse har for de
offentligt ansattes motivation ved implementering af forskellige typer af samproduktionstiltag, fx frivillighed. Vores bidrag vil være at hjælpe med udarbejdelsen af spørgeskema og distribuering til vores medlemmer. Vi vil efterfølgende få indsigt i resultaterne fra undersøgelsen og eventuelt et skriftligt bidrag
til magasinet MANDAT.
DRF orienterede fra møde med PPR. De seneste tal viser en fortsat stigning af
elever, der henvises til specialundervisning.
DRF orienterede fra møde med Digitalisering Børn og Unge. Mødet var en
orientering vedr. nye PC’ere og implementeringsfasen for samme. Børn og
Unge digitalisering inviteres til det næste møde med vores tillidsvalgte for en
orientering og med mulighed for, at de tillidsvalgte kan få svar på spørgsmål.
JWS orienterede fra møde mellem formandskabet i ÅLF og Skole og Forældre.
Mødet affødte flere konkrete tiltag. En fælles drøftelse af Gentænk Gellerup og
processen og en fælles drøftelse af trivselsundersøgelsen. I forhold til trivselsundersøgelsen, JWS følger op på brev fra rådmand og Skole og Forældre Aar-
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hus med forvaltning og muligvis DLF. Sammen med Skole og Forældre udarbejder vi et notat, der skal være oplæg til at drøfte, hvordan vi kvalificerer trivselsundersøgelsen. Endelig blev vi på mødet enige om at planlægge et fælles arrangement om skolehjemsamarbejdet. På styrelsesmødet bød ARS ind med
mulighed for at skabe kontakt til forældre i Gellerup. JWS informerer Skole og
Forældre om denne mulighed.
JWS orienterede fra møde vedr. sagen i MTM. JWS har deltaget i regi af formand for DKF. På mødet blev der orienteret omkring kammeradvokatens afsluttende rapport vedr. personalesager i MTM. Rapportens konklusioner gør, at
det må forventes, at der efterfølgende iværksættes opfølgende initiativer vedr.
personalepolitik mv. i Aarhus Kommune.
JWS orienterede fra møde i DKF. Fælles skriv og indsats i forhold til økonomisk
politik.
JWS orienterede vedr. sag om udpegning af medarbejder.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4. (øvrige punkter rykker)
Godkendelse af referat af overdragelsesforretningen og tilføjelse under nyt punkt 5.
Eventuel deltagelse i aktion lørdag den 14. april i KBH.

4.

Godkendelse af referat af overdragelsesforretningen 22.
marts 2018.
Referatet godkendt.

5.

OK18.
 Orientering - siden sidst.
Nyt fra forhandlingerne jf. dagspressen. Derudover kendes ikke til konkret nyt
fra forhandlingerne. Der er p.t. ikke indkaldt til kredsformandsmøde, og der er
ikke yderligere ny information fra DLF.
 Orientering om ’En løsning for alle - Aarhus’.
Der udsendes snarest medlemsbrev til medlemmer af ÅLF. Brevet har to formål; at orientere om tiltag og arrangementer og informere om, at kredskontoret
jf. konflikten i øjeblikket ikke kan yde det samme serviceniveau på henvendelser fra medlemmer.
I sammenhæng med brevet orienteres de tillidsvalgte, herunder forventningsafstemning i forhold til deltagelse og mobilisering til arrangementer.

Den udsendte mail, jf. vedlagte bilag, indeholder en oversigt over de fælles tiltag og aktiviteter, der er initieret af ’En løsning for alle – Aarhus’.
Under ’En løsning for alle – Aarhus’ udarbejdes en ugeplan med fælles arrangementer. Planen indeholder mulighed for, at de enkelte faglige organisationer
kan komme med forslag til yderligere arrangementer. Derudover er der mulighed for, at der kan laves arrangementer på medlems-/skoleniveau.
Merchandise fra DLF. Mulighed for, at vi lokalt kan udarbejde badges med flere
forskellige alternative budskaber. Der er fra DLF sendt skabeloner ud.
Drøftelse af hvilke merchandise, der har en effekt og relevans for målgruppen.
Vigtigt at skelne mellem merchandise til statements i konflikten og merchandise, der kan bruges mere generelt.
Opmærksomhed på, at initiativer og aktiviteter er under hensynstagen til de
meldinger, vi får fra medlemmerne i forhold til at kunne se sig selv i arrangementerne.
På styrelsesmødet torsdag den 19. april vil vi drøfte den mere konkrete plan for
de fælles arrangementer i ’En løsning for alle – Aarhus’.
 Eventuel deltagelse i aktion lørdag den 14. april i KBH.
Der er mulighed for at deltage i faneborg foran Forligsinstitutionen lørdag den
14. april. Se InSite for info.

6.

Folkemødet 2018.
 Orientering og status på program, herunder praktisk information.
JWS orienterede vedr. de aftaler om arrangementer, der er lavet. Der laves i alt
3 arrangementer sammen med Børn og Unge, BUPL, eventuelt en repræsentant
fra regeringen og eventuelle øvrige interessenter. Derudover er der overvejelser
omkring et fælles tiltag fx sammen med Københavns Lærerforening. Den deltagende gruppe fra Aarhus drøfter og koordinerer deltagelsen i de forskellige debatter.
Delegationen tager fra Aarhus onsdag morgen og hjem lørdag. Transport i bil
og med færge. Indkvartering i sommerhus.
 Udpegning af tre styrelsesmedlemmer.
Ud over formanden og kommunikationskonsulent Cecilie Winding deltager fra
styrelsen KVN, JHE og CKM.

7.

Magasinet MANDAT.
 Orientering om kommissorium for ’Styrelsens synspunkt’.
På baggrund af orienteringen. Forslag om, at teksten ændres, så det fremgår, at
forfatteren kontaktes, såfremt redaktøren har redaktionelle ændringer i den
fremsendte tekst. Ønske fra styrelsen om, at der spørges ind til rammen for
indlægget. 150/300 ord opleves som en meget snæver ramme. Formandskabet
undersøger ved redaktør, om rammen kan udvides.

8.

Styrelsens organisering.
 Orientering.
Indstilling fra formandskabet for arbejdsgruppens arbejde.
Styrelsen tiltrådte indstillingen.


Nedsættelse af arbejdsgruppe på baggrund af tidligere arbejde med styrelsens organisering.
Styrelsen tiltrådte indstillingen.
Arbejdsgruppen er sammensat af styrelsesmedlemmer fra begge arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen blev nedsat med følgende deltagere: DRF, FP, KVN, CI,
LSJ og KLT.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 22. marts 2018.
Mødet blev aflyst grundet fælles TR-møde i Fredericia.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 13.04.2018: Møde med Børn og Unge vedr. Beder Skole ift. udpegning, omplacering og ansættelse. JWS og Marius Lindersgaard.
Den 16.04.2018: Møde arbejdsgruppen vedr. FællesMEDs strategiske drøftelse
2018. JWS.
Den 16.04.2018: Møde KSØ-FU. JWS.
Den 16.04.2018: Møde KSØ. JWS og DRF.
Den 17.04.2018: Styregruppemøde ’En løsning for alle’. JWS.
Den 17.04.2018: Forretningsudvalgsmøde i HMU. JWS.
Den 17.04.2018: Dialogmøde mellem Børn og Unge og de faglige organisationer
vedr. opfølgning på kvalitetsrapport 2017. JWS.
Den 17.04.2018: Deltagelse i møde for TR’er i PPR i Region Midtjylland. DRF.
Den 17.04.2018: Arbejdsgruppemøde vedr. SFO. DRF.
Den 18.04.2018: Møde med Helle Mønster og Jens Mathiasen fra AaS. JWS.

b) Hovedstyrelsen
Møde i kommende uge, tirsdag og onsdag. På dagsordenen er der behandling
af DLF’s folkeskoleideal. Det forventes udskudt i behandlingen, herunder også
kongressens behandling som udskydes til 2019.
Efterspørgsel fra centralt hold vedr. fusion af LO og FTF
c) Arbejdsmiljø
Kort referat fra AMR netværksmøde. Se InSite for referatet.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Sophia konference sættes på kommende styrelsesmøde.
JWS har deltaget i Lån og Spar lokalrådskonference. Spændende indlæg om
fremtidsøkonomi med reference til amerikansk, europæisk og dansk økonomi.
Forslag om at bruge oplægsholderen i en lokal sammenhæng.
h) Henvendelse fra medlemmer
Henvendelse fra TR vedr. handlinger i forbindelse med OK18. Sagen behandlet
under punkt 5. JWS sender skriftligt svar til TR.

11. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 19. april 2018
Punkter - se årshjul.

12. Eventuelt.
Opmærksomhed på debat på InSite vedr. MinUddannelse.

Dorthe Ryom Fisker

