Aarhus, den 21. december 2018
D2018-171961

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 13. december ’18

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45-11.00

Referent:

AK

Fraværende:

JWS, KLT, KVN mellem kl. 09.00-09.30. RGA og CI gik 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 referat fra mødet den 15. og 29. november
2018.
Referater godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra HMU-møde i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. På baggrund af tidligere drøftelser vedr. retningslinjer og korrekt procedure for behandling af retningslinjer fra FællesMED har der været nedsat en arbejdsgruppe for afklaring. Det er besluttet, at en tilslutningsretningslinje fremadrettet er begrebet for en HMU retningslinje, der tager afsæt i retningslinjer fra
FMU. Der vil på samme baggrund blive rettet henvendelse til FMU og Borgmesterens Afd. med et ønske om afklaring i forhold til terminologi vedr. retningslinjer i MED systemet.
DRF orienterede fra møde mellem Børn og Unge og FTR fra organisationerne.
Den 12. december 2018 har der på baggrund af budgetforhandlingerne været
udpegninger på Grøndalsvej 2. Der er på baggrund af budgettet foretaget en
reduktion på 17,5 stillinger. Konkret er der udpeget 6 medarbejdere. Derudover
vil ca. 30 projektstillinger ikke blive genbesat. Der har ikke været udpegninger
blandt medlemmer af Århus Lærerforening.
DRF orienterede kort om ny APV. Opmærksomhed på, at trivselsmålingen i sin
form er ny og derfor kan den ikke direkte sammenlignes med tidligere års APV.
Vi vil på et af de første møder i januar 2019 behandle resultaterne af trivselsmålingen mere detaljeret.
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DRF orienterede vedr. det annoncerede regionale møde i Aarhus angående forenklede Fælles Mål. Grundet stor interesse og tilslutning til mødet er Aarhus af
Undervisningsministeriet blevet bedt om at trække sig fra mødet. Der vil i stedet blive afholdt et møde kun for Aarhus i starten af 2019.
Arbejdet i det lokalt nedsatte Forum for lempelse af Fælles Mål fortsætter. Der
er indkaldt til en række møder med start i januar 2019.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med opfølgning på Survey undersøgelsen fra
TR/TRS-kurset vedr. TR/TRS’ kompetencebehov. Det punktsættes på kommende styrelsesmøde og som opfølgning på TR/TRS-mødet den 17. januar 2019.
Arbejdsgruppen har derudover arbejdet med opfølgning på DLF’s folkeskoleideal og den overordnede evaluering af TR/TRS-kurset.
DRF orienterede vedr. ansættelse af barselsvikar for vores kommunikationskonsulent Cecilie Winding.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

ÅLF’s generalforsamling den 22. marts 2019.
 Orientering om skriftlig beretning
DRF redegjorde for processen for udarbejdelsen af den skriftlige beretning.
 Status på afvikling.
Arbejdet med den konkrete afvikling af GF er i gang i samarbejde med Centralværkstedet. Formandskabet drøfter p.t. forslag til oplægsholdere.

5.

DLF’s folkeskoleideal.
 Opsamling fra punktet på TR/TRS-kurset.
Arbejdsgruppe 2 har bearbejdet input fra arbejdet på TR/TRS-kurset på Skarrildhus. Der er udarbejdet et fint dokument på baggrund af arbejdet. Arbejdsgruppen bag punktet ser nærmere på sammenskrivningen, inden den sendes til
DLF. ÅLF har som sådan løst den stillede opgave fra DLF. På TR/TRS-mødet
den 17. januar følges endeligt op med klarhed over, hvad der er TR/TRS’ formidlingsopgaver som afslutning. Der er deadline for input til DLF’s folkeskoleideal 1. april 2019.

6.

DLF’s regionale møde om Ny start og Er vi gearet til
fremtiden?
 Orientering om mødet den 7. januar 2019.
Vi deltager med ni styrelsesmedlemmer, herunder to hovedstyrelsesmedlemmer. ÅLF laver en samlet tilmelding til mødet og den efterfølgende mulighed
for spisning.

7.

Medlemsarrangementer.
 Evaluering af efterårets medlemsarrangementer.
Styrelsen evaluerede efterårets medlemsarrangementer. Overvejende succesfulde arrangementer. Vi har ramt bredden og diversiteten for medlemmerne.
Overvejelser om at gentage fredagsbaren med placering i den uge hvor Lærerens Dag falder i 2019.
 Orientering om forårets medlemsarrangementer.
DRF orienterede om forårets arrangementer jf. plakaten, som uddeles til skolerne senere i dag.

8.

Støtteerklæring til Dansk Jernbaneforbund.
 Behandling af forslag.
DRF tilretter udspillet og sender støtteerklæringen på vegne af styrelsen til
Dansk Jernbaneforbund.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens regionale TR/TRS-møder.
Ud over de udsendte dagsordener var følgende fælles opgaver til møderne.
Kuverter med plakater til forårets medlemsarrangementer skal udleveres. Reminder om, at TR/TRS skal hente deres julevin. Reminder om, at kørselssedler
og timedagpengesedler skal afleveres inden jul. Sedler findes på DLF InSite under TR-gruppens filer.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 10.12.2018: Møde med B&U vedr. aktindsigter og dataforespørgsler. JWS.
Den 10.12.2018: Møde KSØ-FU. JWS.
Den 10.12.2018: Møde KSØ. JWS og DRF.
Den 11.12.2018: Møde DKF-FU. JWS og Michael Rønne.
Den 11.12.2018: Møde HMU, MSB. DRF.
Den 11.12.2018: Forhandlingsmøde mellem Aarhusaftalens parter. JWS, DRF,
Marius Lindersgaard og Søren Bonde.

Den 12.12.2018: Organisationsmøde mellem FOA/BUPL/ÅLF og B&U. JWS og
DRF.
Den 13.12.2018: Ansættelsessamtaler til forvaltningschefstillinger i B&U. JWS.
Den 13.12.2018: Regionale TR/TRS-møder.
Den 14.12.2018: Evt. ansættelsessamtaler mellem FOA/BUPL/ÅLF og B&U. JWS.
Den 14.12.2018: Møde FællesMED. JWS.
Den 14.12.2018: Møde Skole og Forældre. JWS og DRF.
Den 18.12.2018: Møde HMU, MBU. JWS.
Den 18.12.2018: Ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde. DRF.
Den 20.12.2018: AKUT arbejdsgruppemøde. JWS.
Den 20.12.2018: Afsluttende følgegruppemøde vedr. frivilligprojektet i B&U.
DRF.
b) Hovedstyrelsen
Der afholdes hovedstyrelsesmøde d.d. og 14. december.
c) Arbejdsmiljø
Der har været afholdt AMR-netværksmøde den 29. november torsdag. 10 deltog.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencerne
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

11. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 20. december 2018.
Punkter - se årshjulet.

12. Eventuelt.
Spørgsmål til opfølgning på UiL. Der laves en evaluering inden udgangen af
året. Der tegner sig et billede af, at brugen af værktøjet ikke fortsætter i Aarhus.
Spørgsmål til opfølgning på prøveafvikling i valgfag. DRF følger op.

Dorthe Ryom Fisker

