Aarhus, den 3. maj 2018
D2018-037350

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 19. april 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 12.30-15.00

Referent:

DRF

Fraværende:

FP

Mødeleder:

JWS

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 12. april 2018.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. tilbagemelding fra møder i skole – og regionsgrupper i
forbindelse med lempelse af Fælles Mål. Se DLF InSite KS for bilag.
JWS orienterede vedr. udpegninger på skoleområdet med henvisning til
orientering fra seneste styrelsesmøde. Vi har i år haft et par principielle udfordringer i forhold til kompetencedækning som begrundelse. Status er, at der i
løbet af ugen er fundet løsninger på udfordringerne.
JWS orienterede fra møde vedr. evaluering af kvalitetsrapporter og
kvalitetsrapporter i et fremtidigt perspektiv. Det primære sigte var en drøftelse
af, hvad der fungerer og hvad der fungerer mindre godt, herunder mulighed
for at kvalificere. Fokus på, at drøftelserne fremadrettet også inddrager progression, fremfor et mere ensidigt fokus på status. På FU-området har der været
eksempler på, at der på skoler har været en øget medarbejderinddragelse.
JWS orienterede fra møde i FMU. De seneste udmeldinger på Aarhus Kommunes budget anviser et underskud på 275 millioner kr. Skal underskuddet hentes
i besparelser, svarer det til en effektivisering på 1,5-2%. Se dagens Stiftstidende
for kommentar fra den aarhusianske fagbevægelse, herunder JWS.
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Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med fordeling på regionsgrupper, opstart på
drøftelse af kommende vejledning for ÅLF’s aktivitetspulje jf. vedtagelse på
generalforsamlingen og opstart på arbejdsmiljødrøftelsen.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med medlemsarrangementer og dagsorden til
TR/TRS-møde den 3. maj 2018.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 Deltagelse i Folkemødet Bornholm. Beslutning om ny deltager grundet ændret tilsagn fra CKM. Øvrige punkter
rykker.

4.

OK18-situationen.
 Status på forhandlinger.
Der forhandles i Forligsinstitutionen fredag. Der er indkaldt til kredsformandsmøde lørdag den 21. april. Det forventes, at der på kredsformandsmødet vil
være drøftelser af, hvilke handlinger der skal til i forhold til medlemmerne. Det
er vigtigt, at udmeldingerne til medlemmerne bliver meget konkrete.
Lokalt fortsat stærkt sammenhold i fagbevægelsen. Sammenholdet er vigtigt for
vores arbejde også med henvisning til, at vi i fredags fik en ny hovedorganisation med fusionen af FTF og LO.
 Orientering om plan for konkrete arrangementer i ’En løsning for alle’.
Den kalender og oversigt over arrangementer, der har været udsendt, er nu
revideret i forhold til den aktuelle situation. Vi er i ’En løsning for alle’ enige
om, at vi skal have en plan for en exit strategi. Kommer vi i konflikt, ligger der
en fast plan klar for den første uge.
Strategien omkring arrangementer er, at vi forholder os til den aktuelle situation og tilpasser.
I forhold til vores egen planlægning og organisering i ÅLF. Vi vil i tilfælde af
konflikt melde klart ud i forhold til plan/arrangementer, registrering mv. Både
dem der holdes i regi af ’En Løsning for alle’, men også vores egne mere fagrettede arrangementer.
Der vil forventeligt også blive indkaldt til et ekstraordinært TR/TRS-møde i
ÅLF.
På kommende møde skal vi drøfte, om vi i forbindelse med 1. maj skal gøre noget særligt.

 Andet.
Intet til referat.

5.

Nordisk konference den 24.-26. august 2018 i Gøteborg.
 Orientering
DRF gav en kort orientering vedr. konferencens indhold og rammer.
 Udpegning af to styrelsesmedlemmer foruden formand og næstformand.
Styrelsen udpegede CI og KVN til deltagelse i Nordisk konference. RGA som
suppleant i tilfælde af forfald.

6.

Styrelsens fordeling på regionsgrupper.
 Beslutning af forslag fra arbejdsgruppe 1.
Styrelsen tiltrådte indstillingen fra arbejdsgruppe 1 med en mindre ændring.
CKM og ARS bytter plads i forhold til planen. De enkelte styrelsesmedlemmer
bedes sørge for, at regionsgrupperne på InSite ajourføres efter TR/TRS-valget.
Vi beder Tania Madsen om en vejledning for arbejdet. Vejledningen laves klar
til det styrelsesmøde, der ligger op til de næste regionale TR/TRS-møder.

7.

Deltagelse i Folkemødet Bornholm.
 Beslutning om ny af deltager grundet ændring i tilsagn fra styrelsesmedlem.
CKM er desværre blevet forhindret i at deltage i Folkemødet. Styrelsen traf i
stedet beslutning om, at DRF deltager.

8.

SOPHIA-konference
læreruddannelse.

’En

slidstærk

og

bæredygtig

 Beslutning om deltagelse.
DRF og ARS deltager i konferencen.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Punkter til TR/TRS-mødet den 3. maj 2018.
Der er lavet et foreløbigt udkast. Arbejdsgruppe 2 arbejder videre med
dagsordenen.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 23.-24.04.2018: Skoleforskningskonference. JWS og DRF.
Den 24.04.2018: Dialogmøde BUPL/FOA/ÅLF og B&U. JWS.

Den 24.04.2018: Møde RULL baggrundsgruppen. DRF og Marius Lindersgaard.
Den 25.04.2018: Møde med kredsformanden for DSR, kreds Midtjylland og
formanden for FTF, Region Midtjylland. JWS.
Den 25.04.2018: Planlægningsmøde med BUPL og B&U vedr. Folkemødet 2018.
Den 25.04.2018: Møde med VIA vedr. dimittendarrangement. DRF.
Den 26.04.2018: Møde med nyvalgte TR/TRS’er. JWS og DRF.
b) Hovedstyrelsen
Hovedstyrelsen har på seneste møde besluttet, at der først på kongressen 2019
skal fremlægges et forslag til DLF’s folkeskoleideal.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Tilbagemelding fra KSØ-kursus. Gode oplæg særligt Peter Kofoed og Karsten
fra Aalborg anbefales som oplægsholdere til kommende lokale arrangementer.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

11. Næste møde.
Den 26. april 2018.
OK 18, 1. maj praktiske aftaler og initiativer, Gentænk Gellerup.
Ønske om, at vi punktsætter Aarhus Kommunes budget i årshjulet jf. byrådets
kadence.

12. Eventuelt.
Spørgsmål til, om der på byrådsmødet onsdag den 18. april blev besluttet, hvordan eventuelle konfliktmidler skal anvendes. Referatet endnu ikke kendt.

Dorthe Ryom Fisker

