Aarhus, den 22. juni 2018
D2018-052154

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 31. maj 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 12.30 – 14.00

Referent:

DRF

Fraværende:

JWS og RGA kom kl. 12.40

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 3. maj, 17. maj og
24. maj 2018 samt referat fra konstitueringsmødet den 5.
april 2018.
Referatet fra den 3. maj; godkendelse udskudt til kommende møde.
Referatet fra den 17. maj blev godkendt.
Referatet fra den 24. maj blev godkendt.
Referatet fra konstitueringsmødet den 5. april blev godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde i Uddannelsesudvalget, Læreruddannelsen på VIA.
Evalueringen af læreruddannelsen, LU13, er sat i gang. Den første
delevaluering er kommet, den samlede evaluering ventes at være færdig i løbet
af sommeren.
Rektorerne på læreruddannelserne har udarbejdet 10 ambitioner for
læreruddannelsen. Der er blandt andet nævnt mere tilknytning til skolerne, fokus på de studerendes muligheder for fordybelse i fagområdet og et øget fokus
på forældresamarbejde og de studerendes muligheder for at øve dette.
RGA tilføjede, at der på VIA også arbejdes med en ny økonomimodel. VIA er
fortsat udsat for store besparelser.
HMU, MSB – korte tidsfrister vedr. budgetbehandlingen.
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Børn og Unge organisationsundersøgelse. Spørgsmål til, om der er mere
konkret materiale at forholde sig til, end det vi har udsendt til TR. Ikke for nuværende.
Arbejdsgruppen vedr. styrelsens årshjul har haft møde. På baggrund af mødet
udarbejdes en indstilling til behandling på styrelsesmødet den 21. juni 2018.
JHE gjorde opmærksom på, særligt for vores nyvalgte styrelsesmedlemmer, at
der er mulighed for kørselsgodtgørelse i forbindelse med styrelsesarbejdet.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5 DLFs ekstraordinære kongres den 7. juni, praktiske aftaler. Nyt punkt 6 endelig beslutning om lokation for GF
2019.
Resten af punkterne rykker.

4.

OK18.
 Status på afstemning.
Stemmeprocenten i Aarhus er høj.
 Andet.
Intet til referat.

5.

DLF’s ekstraordinære kongres den 7. juni.
 Praktiske aftaler.
ÅLF er ikke vært for forplejning i toget på udrejsen.

6.

TEMA-punkt: ÅLF’s generalforsamling den 22. marts
2019.


Oplæg til form for afvikling af generalforsamling og medlemsfest v/Dorthe
Ryom Fisker.
Oplæg til drøftelsen på ”analogt” A3 ark.
 Drøftelse.
Referatet ført på arket. Skannes og formidles med styrelsesreferatet. Arbejdsgruppe 2 arbejder videre med planlægningen af GF 2019.

7.

GF 2019.


Endelig beslutning om lokation for afholdelse af GF 2019.

Styrelsen besluttede, at vi i 2019 holder generalforsamling og fest på
Centralværkstedet.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Punkter til TR/TRS-mødet den 21. juni 2018.
Skærpet underretningspligt i forbindelse med ghettolov. Retningslinjer FMU,
vold og frivillighed, persondataforordningen - TR vejledning, Opfølgning på
MinUddannelse og AULA, 6. ferieuge regler

9.

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
Opmærksomhed på Uddannelsesdebatten i Nørre Nissum den 7. og 8. september.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Den 21. juni 2018. Mødestart kl. 16.30 i Grønnegade.
Punkter - se årshjulet

11. Eventuelt.
Forslag om, at styrelsen mødes til en social sammenkomst efter styrelsesdagen
den 28. juni. Enkelte er forhindrede.

Dorthe Ryom Fisker

