Aarhus, den 14. december 2018
D2018-161751

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 29. november ’18

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 10.45-13.00

Referent:

DRF

Fraværende:

RGA

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 15. november 2018.
Godkendelse af referatet udsat til kommende møde.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede vedr. bemanding i Grønnegade.
JWS orienterede vedr. ansættelse af barselsvikar for vores kommunikationskonsulent. Der er ansættelsessamtaler fredag den 30. november.
JWS orienterede vedr. deltagelse i udvalg for uddannelse i MED regi. Der er
meget få, der bruger klippekortsordningen for efteruddannelse i MED-systemet. Det er i MED sammenhænge arbejdet meget på, at systemet kommunikerer i forhold til uddannelse. Der arbejdes på en instruks til de lokale MED-udvalg. Instruksen skal sikre, at der bliver øget opmærksomhed på MED-uddannelsestilbuddene.
JWS orienterede fra FMU. Der har været en øget opmærksomhed på sygefravær, jf. indregnede besparelser i budget. Det ser ud til, at sygefraværet i 2018
ikke er faldet i det ønskede omfang. Den udsendte retningslinje vedr. sygefravær skal eventuelt have ekstra opmærksomhed.
Spørgsmål fra styrelsen til styrelsens opfølgning på UiL og Vestergårdskolens
sag vedr. mobning.
Vedr. UiL. Der har været politisk opmærksomhed på projektet, og vurderingen
er, at det ikke vil være et værktøj, der bredes ud til skolerne i Aarhus. Der er
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ikke sammenhæng mellem ÅLF’s deltagelse i drøftelser vedr. Kvas-Vital, og det
testmateriale der ligger i UiL.
Vedr. Vestergårdskolen. Vi har fulgt sagen, og ÅLF er involveret i det tilfælde,
der vil være medlemmer, som har brug for hjælp.
Arbejdsgrupperne har arbejdet med:
Arbejdsgruppe 1: Arbejdsmiljøpolitik
Arbejdsgruppe 2: TR/TRS-kursus på Skarrildhus

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Stærkere Læringsfællesskaber (SLF).


Orientering - materiale fra lederkonferencen i Herning 25.-26. oktober er lagt
på InSite.
Materialet var afsæt til styrelsen drøftelse af SLF.


Drøftelse af ÅLF’s videre arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber (SLF)
og Professionelle Læringsfællesskaber (PLF).

Drøftelse af, hvordan vi som forening får skabt den rigtige fortælling omkring
SLF. Den fortælling og forståelse, der får vores medlemmer med, og involveret,
ikke bare i hvad SLF er, men også i udmøntningen af SLF.
Vi skal som fagprofession tage ejerskab over de ord, der hører professionen til
og ikke lade os påvirke af de sammenhænge, hvor vores professions fagtermer
er blevet brugt i en anden forståelse.
Dilemma i den indbyggende modsætning i, at SLF kommer oppefra, men skal
skabes nedefra. Derfor opmærksomhed på, at der er brug for konkrete billeder
og svar på, hvad SLF er, og hvordan den enkelte skole, team og medlem kan få
andel i den viden.
Ord skaber forforståelse, forståelse og virkelighed, derfor skal vi være opmærksomme på de ord og begreber, der anvendes ved SLF. Forslag til, at vi bruger
termen professionelt samarbejde som værende mere dækkende for det, der for
medarbejderne ligger i SLF.
SLF er hele Børn og Unge organisationen, der arbejder sammen for at lære
sammen og udvikle skolen. Professionel Kapital er medarbejdernes vigtige fokus i SLF.

Skal SLF være et reelt fællesskab kræver det, at vi er sammen om det, også
skolerne imellem. Opmærksomhed på konkurrenceparametre mellem skolerne.
Vigtigt, at vi får formidlet vores viden og tilgang til SLF til medlemmerne så
grundigt og nuanceret, at medlemmerne bliver klædt godt på til at indgå i lokale drøftelser af, hvordan SLF skal omsættes og udmøntes på den enkelte
skole.
Vi skal have øje for, at resultaterne af SLF ikke kommer i morgen, men at det
kommer til at tage tid, lang tid.

5.

TR/TRS-kurserne den 19.-23. november 2018.
 Opsamling og evaluering.
Spændende, godt kursus og godt med mulighed for at få plejet relationer med
de tillidsvalgte.
Vigtigt, at vi har skoleledelsen med tilbage på kurset, gode tilbagemeldinger også på indholdet om Professionel Relationskompetence.
TR/TRS-kurset er en del af TR-uddannelsen, opleves det reelt som uddannelse
med reference til indholdet?
Opfølgning på proceduren for framelding til kurset, der var ukendte afbud.
Kan vi i højere grad indtænke, hvordan vi får brugt omgivelserne bedre med et
hensyn til mange lange oplæg på stole i plenumsalen.
Arbejdsgruppe 2 arbejder videre med evalueringen på baggrund af TR/TRSevalueringen.
 Andet.
Intet til referat.

6.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 Drøftelse af ÅLF perspektiver i forbindelse med lokal organisering af FH.
JWS gav kort indledning vedr. de lokale drøftelser om organiseringen af FH i
Aarhus.
Spørgsmål til styrelsens fortsatte arbejde og drøftelser; hvad er vigtigt, når vi
taler lokalt samarbejde i FH Aarhus?
DLF’s hovedstyrelse har besluttet økonomisk at understøtte det lokale arbejde
med organiseringen af FH.
JWS er i sin egenskab som formand for DKF godt involveret og orienteret i og
om de lokale drøftelser i fagbevægelsen i Aarhus.
 Andet.
Intet til referat.

7.

ÅLF’s juletræsfest den 6. december 2018.
 Praktiske aftaler.
Følgende styrelsesmedlemmer deltager i juletræsfesten: DRF, LSJ, AK, KVN og
JHE.

8.

Ansøgning.


Anmodning om opbakning og økonomisk til initiativet ’Lysfest for humanisme, næstekærlighed og menneskerettigheder’.
Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tiltrådte indstillingen.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 03.12.2018: Faglig klub, Strandskolen. JWS og Malene Vestergård.
Den 03.12.2018: Møde vedr. Forældretilfredshedsundersøgelsen. DRF.
Den 04.12.2018: Oplæg på temadagen for TR om frivillighed og medborgerskab.
JWS.
Den 04.12.2018: Ansættelsessamtaler til forvaltningschefstillinger i B&U JWS.
Den 04.12.2018: Bestyrelsesmøde for AHL Fonden. DRF.
Den 05.12.2018: Ansættelsessamtaler til forvaltningschefstillinger i B&U JWS.
Den 05.12.2018: Deltagelse i frivillighovedstadsårets afslutning og en ny begyndelse. DRF.
Den 06.12.2018: Kredsformandsmøde. JWS.
Den 06.12.2018: ÅLF’s juletræsfest.
Den 07.12.2018: Møde med B&U vedr. vilkår ifm. undervisning på lørdage.
JWS, Søren Bonde og Marius Lindersgaard.
Den 07.12.2018: Kaffemøde med den nytiltrådte direktør for Børn og Unge. JWS.
Den 07.12.2018: Forretningsudvalgsmøde i HMU. JWS.
Den 07.12.2018: Afskedsreception for Henriette Klausen, Skole-Kirke-Samarbejdet. DRF.
b) Hovedstyrelsen
Spørgsmål til hvordan HS har evalueret kongressen. Se materiale fra mødet på
InSite, når det foreligger. Der er på HS mødet talt om at indlæg fra FU kan koordineres bedre.
c) Arbejdsmiljø
Information om at Tovshøjskolen er inviteret til at medvirke i en arbejdsmiljøundersøgelse ved Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
d) Andre
Intet til referat.

e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Næste styrelsesmøde afholdes torsdag den 13. december 2018
Punkter ifølge årshjulet.

11. Eventuelt.
Intet til referat

Dorthe Ryom Fisker

