Aarhus, den 20. august 2018
D2018-068996

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 28. juni 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 12.30-15.00

Referent:

DRF

Fraværende:

ARS kom kl. 14.20

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 21. juni 2018.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i UDPOLFO (Uddannelsespolitisk forum for
medlemmer af uddannelsesudvalg og bestyrelser ved professionshøjskolerne)
møde i DLF. Gennemgang af 1. delevaluering af læreruddannelse LU13 v/EVA.
Oplæg om samme fra DPU. Spændende drøftelser på baggrund af oplæggene.
Sammenhænge mellem folkeskolens anseelse i samfundet, læreruddannelsen –
herunder søgning til uddannelsen, dansk skolekultur og lærerne som fagprofession. Dagsordenen bød også på drøftelse af UDPOLFO’s rolle, hvordan kan
udvalget fremadrettet arbejde mere strategisk og med større kontinuitet i drøftelserne?
JWS orienterede fra møde vedr. projekt omkring nyuddannede lærere. Der har
været en stor interesse for tilbuddet, hvorfor en udvælgelse skal finde sted. Det
er ÅLF, der forestår udvælgelsen. Opmærksomhed på, at der i forbindelse med
projektet skal nedsættes en følgegruppe med deltagelse fra styrelsen jf. projektbeskrivelsen.
JWS orienterede fra informationsmøde om Stensager- og Ellekærskolen. Processen for flytningen af Stensagerskolen blev fremlagt, herunder kortlægning af de
arbejds- og følgegrupper der skal være en del af processen.
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JWS orienterede fra møde med Aarhus Skolelederforening. Kort drøftelse af
kommende program for Skarrildhus, forslag til tema kunne fx være faglig ledelse.
JWS orienterede vedr. møde med fokus på, hvordan vi i den aarhusianske
fagbevægelse arbejder med fusionen af FTF og LO.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Folkemødet 2018.
 Opsamling og evaluering.
Vores debatter på FM18 har affødt flere drøftelser i Aarhus. Blandt andet har
JWS været med i en debat på Radio24syv med ghetto og to-sprogende elever på
dagsordenen. Godt, at vi som ÅLF kan være med til at sætte dagsordenen også
landspolitisk.
Deltagelse i Folkemødet giver mulighed for at få en føling med de overordnede
politiske tendenser i Danmark. Gældende både for skolepolitik, men også andre
politiske temaer.
Drøftelse af, hvordan vi eventuelt deltager i FM 2019. Beslutning om deltagelse
tages på et styrelsesmøde efter sommerferien.
 Andet.
Intet til referat.

5.

Organisationsundersøgelsen af Børn og Unge.
 Videre drøftelse fra seneste styrelsesmøde.
Orientering med tråd til ovenstående punkt under AO vedr. Stensager- og
Ellekærskolen.
Rådmanden har, i forbindelse med besparelserne i Aarhus Kommune, løftet
sløret for, at vi i Aarhus kigger på skolestruktur. ÅLF har fremført, at skal der
kigges på struktur, skal det ske på et oplyst grundlag. Når der foreligger et
konkret forslag, skal vi i ÅLF have set og analyseret på det. Vi er
opmærksomme på, at der sammenholdt med strukturdrøftelser, herunder
økonomi, skal indgå pædagogiske perspektiver for et samlet og fyldestgørende
billede.

6.

Styrelsens årshjul.
 Gennemgang af arbejdsopgaver frem til efterårsferien.
Årshjulet frem til efterårsferien blev gennemgået. Forventningsafstemning om,
at årshjulet, som det er fremlagt, kan ændres med hensyn til punkter og
tidspunkter.

7.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 21. juni 2018.
Mulighed for, at vi på kommende TR/TRS-møde faciliterer spørgetid til
digitalisering Børn og Unge på baggrund af en del spørgsmål fra TR’erne på
mødet den 21. juni.
Vi skal have fulgt op på bilag 1, evalueringen. Den del af punktet, der blev
udsat på mødet den 21. juni.
 Punkter til TR/TRS-mødet den 16. august 2018.
Opfølgning på bilag 1 fra 21. juni 2018
Digitalisering. Opfølgning på spørgsmål om PC, pædagogiske drev mv.
ÅLF’s aktivitetspulje
OK18 og lejrskole

8.

Café ÅLF’ert den 22. juni 2018.
 Evaluering.
Flot fremmøde, igen et godt afviklet arrangement.
P-vagter skal varsles 3 uger før. Husk P-skiltet i midten af gården. Drøftelse af
økonomien, der er flere udgifter end tidligere. Men også samtidig skabt en
bedre ramme.
Forslag om, at der i løbet af dagen er tidspunkter uden livemusik med øget
mulighed for samtale.
Ønske om, at vi får TR’erne mere i spil i forhold til at få medlemmerne ind til
Café ÅLF´ert. Gerne flere medlemmer fra skoler.
Café ÅLF´ert 2019 punktsættes i god tid for idegenerering for kommende
arrangement.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 06.08.2018: Møde mellem borgmesteren og de faglige organisationer. JWS.
Den 06.08.2018: Evalueringsmøde af 1. Maj-arrangementet. DRF.
Den 07.08.2018: Opfølgningsmøde vedr. Strandskolen. JWS og Malene
Vestergård.

Den 07.08.2018: Møde mellem formændene for BUPL/FOA/ÅLF og Børn og
Unge. JWS.
Den 08.08.2018: Møde med Aarhus Tech vedr. overgang fra grundskolen til erhvervsskolerne. JWS.
Den 09.08.2018: Møde med TR og TRS for Ellekærskolen. JWS.
Den 15.08.2018: Møde med kredsformand for DSR Anja Laursen og formand for
FTF og kredsnæstformand for DSR Bente Alkærsig Rasmussen. JWS.
Den 16.08.2018: TR/TRS-møde.
Den 16.08.2018: Ekstraordinært FællesMED. JWS.
Den 17.08.2018: Anden opfølgningsmøde vedr. vidensrejsen til Canada. JWS.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
ARS orienterede fra deltagelse i møde vedr. en eventuel lukning af
Lykkeskolen. Beredskabsplan i forhold til, at Tovshøjskolen skal overtage elever
fra Lykkeskolen.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Nordisk konference. JWS har ikke mulighed for at deltage grundet den politiske
situation omkring besparelser mv. i Aarhus. RGA deltager i stedet for JWS.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 16. august 2018.
Punkter - se styrelsens årshjul

11. Eventuelt.
Kassererens havde flere punkter. Herunder styrelseshonorar, refusion af DSB
billetter fra DLF’s kongres grundet forsinkelse og LO invitation til socialt
arrangement.

Dorthe Ryom Fisker

