Aarhus, den 25. juni 2018
D2018-040028

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 3. maj 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 15.00-17.00

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 2018.
Godkendelse af referat udsat til kommende møde.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede møde i FMU. I forbindelse med initiativet ”Opgør med lovovertrædelser i parallelsamfund” har JWS deltaget i et underliggende FMU-udvalg. Udvalget har arbejdet med en kommunal instruks i forhold til, at medarbejdere med initiativet har skærpet indberetningspligt. Herunder, at det kan få
personalemæssige konsekvenser, såfremt man som medarbejder ikke indberetter ved mistanke om noget åbenlyst strafbart. Vi skal på et kommende TR/TRSmøde informere vores tillidsvalgte om ovenstående.
Aarhus Kommune er klar med nyt intranet. JWS har på mødet bidraget med erfaringer med implementering af både MinUddannelse og AULA. Herunder anbefaling af, at der foretages risikovurderinger på den arbejdsmiljømæssige del.
JWS orienterede fra møde mellem Børn og Unge og de faglige organisationer. Et
af dagsordenspunkterne omhandlede tidsbegrænsede ansættelser. De faglige
organisationer har på mødet bedt om en opgørelse over tidsbegrænsende ansættelser.
JWS orienterede vedr. LOKE - SLF. Der er en projektbeskrivelse under udarbejdelse. JWS har bedt om, at der i beskrivelsen er tydeliggjort, hvad ressourcepersoner og projektansatte skal/får af opgaver og beføjelser.
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3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med ændringer under punkt 4, dot 1. Opsamling fra
regionalt møde om OK18. Tilføjelser af 3 underpunkter under punkt 4, dot 2. Afstemningsprocedure, ÅLF’s udmelding til medlemmer, Medlemsmøder. Tilføjelse af
nyt punkt 5. Aarhus Kommunes budget.
Øvrige punkter rykker.

4.

OK18.
 Opsamling fra regionalt møde om OK18 torsdag den 3. maj.
Gode tilbagemeldinger på mødet. God og grundig orientering af indholdet i
overenskomsten. Mulighed for spørgsmål fra de deltagende tillidsfolk. Vi har
tilbudt at komme ud til faglig klub møder.


Drøftelse af perspektiver i det fremadrettede arbejde.
o Afstemningsprocedure.
Afstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj til den 3.
juni. Drøftelse af, hvordan vi sikrer en høj stemmeprocent. Vi udlover
som tidligere år en konkurrence for høj stemmeprocent. Der udarbejdes
en skrivelse til skolerne, der klargør afstemningsproceduren og konkurrencen.
o ÅLF’s udmelding til medlemmer.
Cecilie Winding deltog under punktet og udarbejder en reportage fra
drøftelsen. Reportagen bliver en del af den samlede udmelding fra ÅLF
vedr. OK18.
o Medlemsmøder.
Forslag om, at vi på kommende styrelsesmøde drøfter, hvordan vi bedst
informerer medlemmerne. Forskellige muligheder; stormøde eller lokal
deltagelse i faglig klub.

 Andet.
I forhold til overenskomstaftalen og aftale om lejrskole skal vi have set på, om
det har betydning for Aarhusaftalen.

5.

Aarhus Kommunes budget.
 Tidsplan for behandling af budget.
Den fremlagte tidsplan er besluttet af byrådet, men tidsplanen er ændret grundet de varslede besparelser. Første vigtige dato er den 31. maj, hvor direktørgruppen skal komme med forslag i forhold til besparelser.

I maj/juni skal vi i ÅLF arbejde med vores strategi for de kommunale
budgetforhandlinger. Dette arbejde pågår også i DKF regi.
 Aarhus Kommunes aktuelle økonomiske udfordringer.
Forligskredsen mødes på mandag. En overvejende procentdel af aarhusianerne
siger ja til skattestigning i Aarhus. Formænd for LO, FOA, BUPL og ÅLF skriver på kronik til weekenden. FMU laver fælles udtalelse med budskab om at
droppe grønthøstermodellen.

6.

Gentænk Gellerup.
 Fremlæggelse og endelig behandling af forslag til svar.
Styrelsen havde ikke yderligere kommentarer. Svaret sendes i korrekturen og
sendes til Børn og Unge.

7.

HovedMED-mødet den 15. maj 2018.
 Gennemgang af dagsorden.
Dagsorden for mødet er endnu ikke udgivet. Derfor blev punktet ikke behandlet.

8.

1. Maj-arrangementer.


Evaluering.
o Morgenarrangementet.
o Havnepladsen.
Punktet udsat til kommende møde.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS-mødet dags dato.
Mødet aflyst grundet fælles møde i Herning.
 Punkter til TR/AMR-mødet i OmrådeMED den 17. maj 2018.
Jf. dagsorden til HMU, afventer dagsorden og koordinerer.

10. Ansøgning.
 Lærerstuderendes frivillige engagement.
DRF kontakter ansøger for en uddybning.

11. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 30.04.2018: Ekstraordinært TR-møde.
Den 03.05.2018: Regionalt TR-møde arrangeret af DLF.

Den 08.05.2018: Kredsformandsmøde. JWS.
Den 09.05.2018: Planlægning af FællesMEDs strategiske drøftelse den 1. juni.
JWS.
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
Der har været enkelte medlemmer, der ønsker at melde sig ud. Udmeldelse er
fortsat ikke mulig. De pågældende inviteres til samtale med formandskabet.

12. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 17. maj 2018.
Punkter - Se årshjulet

13. Eventuelt.
Overvejelser om at se på sammenfald mellem VM fodboldkamp og TR/TRS-mødet den 21. juni.
RGA er som medlem af DLF’s hovedstyrelse tilmeldt SOPHIA konferencen om
læreruddannelsen den 17. maj 2018.
CI problematiserede, at det i forbindelse med undersøgelsen vedr. frivillighed
ikke var bekendtgjort, at der er en familiær relation mellem den
statskundskabsstuderende og et styrelsesmedlem.

Dorthe Ryom Fisker

