Aarhus, den 1. juni 2018
D2018-046858

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 24. maj 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 16.45-19.00

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 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 26. april, 3. maj og
17. maj 2018.
Referatet fra den 26. april godkendt.
Godkendelse af referatet fra den 3. maj udskudt til kommende møde.
Godkendelse af referat fra den 17. maj udskudt til kommende møde.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. møde med nyvalgte tillidsvalgte. Flot fremmøde, mange
nye tillidsvalgte med mod på opgaven.
DRF orienterede fra følgegruppemøde med Digitale Børn og Unge. Information
om og sparring på implementering af AULA. Hvordan skal skolerne arbejde
med implementeringen? Herunder erfaring fra skolerne og lignende proces
vedr. udfasning af de pædagogiske drev. Drøftelse og mulighed for at afgive
input til, hvordan Børn og Unge og skolerne kan vejlede forældre i brugen af
SkoleIntra mv.
JWS orienterede vedr. de igangværende drøftelser om besparelser i Aarhus
Kommune.
JWS orienterede vedr. Persondataforordningen. Det er en stor opgave for os,
som p.t. tager meget tid i sekretariatet. Vi er i kontakt med hovedforeningen for
vejledning. Vi skal også se på, hvad det betyder for medlemmerne og deres arbejdsgange. Som medarbejderrepræsentanter løfter vi det ind i FMU. Kommu-
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nen skal vejlede medarbejderne, så der ikke opstår fejl, begrundet i manglende
viden.
JWS orienterede vedr. projekt for nyuddannede lærere ’Fundament til dit lærerliv’.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt Organisationsundersøgelse i Børn
og Unge, orientering. Punktet erstatter punkt 7, som udsættes. Nyt punkt 8 Aarhusaftalen, orientering fra møde den 18. maj. Øvrige punkter rykker.

4.

OK18.
 Siden sidst - orientering.
Medlemsbrev fra ÅLF vedr. OK18 og afstemningen.
DRF og JWS refererede kort fra afholdte medlemsmøder.
 Opsamling.
Intet til referat.

5.

Ekstraordinær kongres den 7. juni 2018.
 Gennemgang af foreløbigt materiale.
Der er endnu ikke udsendt materiale.
Hovedstyrelsesmedlemmerne orienterede om, at kongressen skal behandle afstemningsresultatet. Hvad er pejlemærkerne og hvilke beslutninger skal der
træffes for det videre arbejde?
 Praktiske oplysninger og andet.
Der er udsendt Tour plan på InSite. Togtider mv.
DRF skriver til vores kongresdelegerede.

6.

Aarhus Kommunes budget.
 Orientering.
JWS gav en kort status.
 Andet.
Intet til referat.

7.

Organisationsundersøgelse i Børn og Unge


Orientering.

JWS orienterede om den kommende organisationsundersøgelse. Der er tale om
to spor. 1. En undersøgelse af hvordan organisationen kan udvikles og organiseres og 2. behovet for besparelser. Undersøgelsen er derfor koblet sammen
med den økonomiske situation i kommunen.

8.

Aarhusaftalen.
 Orientering fra forhandlingsmødet den 18. maj.
På mødet drøftede forhandlingsudvalget, hvordan resultaterne af evalueringen
kan kvalificere Aarhusaftalen. Evalueringen var en kvantitativ evaluering, som
nu søges fulgt op af kvalitative fokusinterviews. Det forventes at være afsluttet
med udgangen af september 2018.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/AMR-mødet i OmrådeMED den 17. maj 2018.
Oplevelse af, at TR/AMR OmrådeMED er et relevant og brugbart forum. På
mødet blev de nye retningslinjer vedr. frivillighed og vold og trusler gennemgået. Det vil også blive taget med til det kommende TR/TRS møde den 21. juni
2018.
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder.
Drøftelser af anvendelsen af § 16b. Forskelligt hvordan § 16b anvendes i kommende skoleår. Flere steder vil det være uændret i forhold til indeværende år,
og flere steder vil der være færre konverterede timer. Sidstnævnte begrundes i
fornyet opmærksomhed på ansøgningsproceduren.
OK18, generel vurdering af, at medlemmerne overvejende stemmer ja.
Enkelte steder har personalesituationen for kommende skoleår været drøftet. Et
regionsgruppe har haft drøftelser om faglig klub, en andet om TR arbejdsopgaver. Evaluering af 1. Maj, gerne arbejde mere med at gøre arrangementet mere
nutidigt, ros til den nye placering.
Der har været afholdt valg til OmrådeMED. RGA har noteret de valgte.
Hjælp til praktiske opgaver vedr. Café ÅLF’ert. JHE tog noter.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Intet til referat.
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.

11. Næste møde.
Den 31. maj 2018
Punkter - Se årshjulet

12. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

