Aarhus, den 29. november 2018
D2018-138004

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 8. november 2018

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 10.30 - 12.15

Referent:

DRF

Fraværende:

AK kom kl. 10.45

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 referater fra mødet den 11. oktober 2018.
Referatet blev godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
Arbejdsgruppe 1. På seneste møde har arbejdsgruppen arbejdet med oplæg til
styrelsen vedr. arbejdsmiljøstrategi.
Arbejdsgruppe 2. Arbejdet med TR/TRS-kurset på Skarrildhus.
DRF orienterede vedr. kommende arrangement i "Hvad skal vi med skolen?"
Ultimo april tager interessenter bag "Hvad skal vi med skolen?" og medlemmer
af Børn og Unge-udvalget på skolebesøg på 8 skoler i Aarhus. Besøget skal tage
udgangspunkt i en undersøgende tilgang til praksis i forhold til de temaer, vi
har løftet i arbejdet med "Hvad skal vi med skolen?" Relationer, leg, dannelse
og tillid. Besøgene samles op på et efterfølgende fælles møde med mulighed for
at behandle de belyste temaer.
DRF orienterede fra møder i Uddannelsesudvalget og Studierådet Læreruddannelsen. Evalueringen af LU 13 er færdig kort efter årsskiftet. Læreruddannelsen
har igangsat et projekt vedr. teknologiforståelse. Fortsatte drøftelser om, hvordan uddannelsen i samspil med praktikskolerne kan sætte øget fokus på skolehjemsamarbejde.
Status på dimittendarrangement den 28. november. Der er ikke nok tillmeldte.
Studenterorganisationerne på VIA laver i stedet et arrangement for de studerende. Vi deltager ved DRF. ÅLF, Skolelederforeningen og VIA følger op på udfordringen med at mobilisere de nyuddannede til deltagelse i arrangementer.
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DRF gav en kort status på TR/TRS-kurset på Skarrildhus.
JWS orienterede vedr. ny direktør for Magistraten for Børn og Unge. Martin Ø.
Christensen kommer fra en stilling som direktør for skoleområdet i Aalborg.
JWS orienterede vedr. stillingsopslag på kommende 4 forvaltningschefer. JWS
har stillet spørgsmål vedr. proces. JWS og formanden for BUPL vil repræsentere
medarbejderne i ansættelsesudvalget.
JWS orienterede fra deltagelse i skolelederkonferencen. Konferencen satte en
god fælles ramme for forståelsen af, hvad SLF er, hvad SLF kan, og hvilke faldgruber der er i forbindelse med SLF. En udfordring, vi står overfor, er at få ryddet op i de misforståelser, der er fremme i forbindelse med SLF. SLF er og skal
ikke være et koncept, der tvinges ned over medarbejderne, men en udvikling af
det samarbejde der foregår ude på skolerne i forvejen.
JWS orienterede vedr. møde i LO i forbindelse med arbejdsmiljørepræsentantåret 2019. Det er aftalt, at ÅLF sammen med LO kobler sig på arbejdet. Vi udarbejder en plan for, hvordan det kan ske i Aarhus. RGA tilbød sig ind i arbejdet
som kredsens arbejdsmiljøansvarlige.
JWS orienterede vedr. medarbejderudlån til andre opgaver. ÅLF har sammen
med BUPL taget initiativ til et møde med forvaltningen.
JWS orienterede vedr. den strategiske arbejdsmiljødrøftelse i HMU. Fokus på,
at de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der identificeres lokalt, kan blive en
del af den fælles arbejdsmiljødrøftelse på HMU niveau. Sammenspillet mellem
det lokale og de øverste lag kan kvalificeres.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5 ÅLF’s aktivitetspulje. Øvrige
punkter rykker.

4.

ÅLF’s kvartalsregnskab.
 Gennemgang
Kassereren gennemgik kvartalsregnskabet. Styrelsen tog derefter regnskabet til
efterretning.

5.

ÅLF’s aktivitetspulje.
Behandling af senest ankomne ansøgninger.

Styrelsen tiltrådte indstilling fra næstformanden. Alle midlerne i aktivitetspuljen er nu fordelt. Der har været 7 ansøgere til puljen.

6.

DLF Kongres 2018
 Opfølgning
Angående punktet vedr. evaluering af forhandlingsforløbet ved OK18. Uheldigt, at det ikke fremgik fra punktets start, at det ved behandlingen af punktet
var muligt at bidrage til hovedstyrelsens skriftlige notat vedr. evalueringen.
Efterfølgende oplevelse af, at det var ærgerligt, at det på kongressen fremstod
som om, at medlemsmobiliseringen var god. Det var den foran forligsinstitutionen i København, men den generelle mobilisering på landsplan var svær.
God opsamling på punktet om en styrket fagbevægelse. Mulighed for, at de enkelte kredse kan fortsætte det lokale arbejde med ny struktur for FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation. Også tilsagn fra formanden om en økonomisk
understøttelse af det lokale arbejde.
Ny Start punktet, hørt som et vigtigt fokusområde for de lokale kredse. Vi kan
ikke vente på et udspil fra kommissionen. Forslag om, at vi tager initiativ til en
kredssamling i 6-by regi for drøftelse af Ny Start. Opbakning i styrelsen til, at vi
genoptager 6-by-samarbejdet på kredsniveau med ovenstående formål.
Drøftelse vedr. kredsens og de kongresdelegeredes forventninger til arbejdet
med "En forening gearet til fremtiden" Herunder et opmærksomhedspunkt på
kredsenes bæredygtighed.
På baggrund af substansen i drøftelserne på kongressen var der på mødet en
opfordring til, at vi fremadrettet understøtter vores forberedelse endnu bedre.
Oplevelse af, at de tidligere mere anvendte resolutioner og vedtagelser mangler
som styringsredskab. Ikke at de skal genindføres, men der bør tænkes i et alternativ, der kan være et nyt og nødvendigt styringsredskab for afvikling af kongressen.
I forhold til punktet vedr. DLF’s folkeskoleideal. Det bør præciseres, at det
endnu ikke er vedtaget, at de 9 foreslåede emner/områder i arbejdspapiret er
besluttet. Debatten på kongres 2017 gav ikke anledning til yderligere temaer/emner. Konklusionen på debatten på kongres 2017 var, at de 9 foreslåede
temaer, var de temaer, der skulle arbejdes videre med.
 Andet
Intet til referat.

7.

Byrådsbeslutning om at sætte skolerne fri af læringsplatforme
 Orientering om forslaget
DRF orienterede kort om forslaget.
Styrelsen drøftede ud fra forslaget muligheder og udfordringer. På kommende
TR/TRS-kursus vil der være et oplæg vedr. læringsplatformen, lempelsen af
Fælles Mål mv.


Århus Lærerforenings fremadrettede handlinger og målsætning i forbindelse med lempelse af Fælles Mål og MinUddannelse
Der arbejdes på en procesplan for arbejdet, herunder også styrelsens inddragelse.

8.

Status på sager og arbejde i foreningen.
 Orientering
Punktet blev udsat.

9.

Aarhus kommunes budget.
 Status
Punktet blev udsat.

10. TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 11. oktober 2018.
 Dagens TR/TRS og TR/TRS/AMR-møder
Punktet blev udsat.

11. Meddelelser.
a)Foreningen.
b)Hovedstyrelsen
c)Arbejdsmiljø
d)Andre
e)Kurser og konferencer
h)Henvendelse fra medlemmer
Punktet blev udsat.

12. Næste møde.
Næste styrelsesmøde afholdes torsdag den 15. november 2018

13. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

