Aarhus, den 11. januar 2019
D2019-000757

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 3. januar 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45-10.30

Referent:

DRF

Fraværende:

KLT, JHE

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.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede vedr. kommende avisartikel om 10. klasse. Artiklen er udarbejdet sammen med rådmand Thomas Medom. Ligeledes er der en kronik på vej
udarbejdet i samarbejde med Marianne Gilbert, formand for BUPL. Kronikken
omhandler prioritering af børn og unge i Aarhus.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

3.

ÅLF’s strategiplan.
 Fremlæggelse.
JWS udleverede og fremlagde udkast til strategiplanen, skriftliggjort. Styrelsen
gennemlæste udkastet. Derefter blev der foretaget den fordeling af temaer til
arbejdsgrupperne.
Sigte med strategipapiret - bedre styring og tydeligere sigte med vores arbejde.
Mulighed for at sætte spor i forhold til de politiske områder. Mulighed for prioritering af vores arbejde i styrelsen.
De to strategiske satsningsområder skal ikke yderligere kvalificeres.
Arbejdsproces med ÅLF’s strategiplan. Hver arbejdsgruppe arbejder fremadrettet med de fordelte temaer. Tidsplan for arbejdet vil indgå som en del af styrelsens årshjul.
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Fordeling af temaer:
 Lokale politiske indsatsområder
Kvalitet og professionsudvikling > arbejdsgruppe 2
Økonomi > arbejdsgruppe 1
Medlemmer arbejdsmiljø > arbejdsgruppe 1
Skolen for alle > arbejdsgruppe 2
Aarhusaftalen > arbejdsgruppe 1
 Bevågenhed:
Ungdomsuddannelse > arbejdsgruppe 2
Fagbevægelsens Hovedorganisation > arbejdsgruppe 1
Frivillighed medborgerskab > arbejdsgruppe 1
Folketingsvalg > begge 1/2 - evt. ikke behandles yderligere
Løn > arbejdsgruppe 1
Tillidsvalgte > arvejdsgruppe 2
Hvert område skal max fylde en A4 side. Fortsat arbejde i rå-tekst, kommunikationsafdelingen sammenskriver og korrekturlæser.

4.

Aarhus Kommunes budget 2019.
 Orientering om status.
Vedr. barselsfonden og den effektivisering der følger. JWS redegjorde for de
økonomiske konsekvenser af ændringerne vedr. barselsfonden. Budgetteknisk
betyder det i kroner og ører 60 millioner kroner mindre på skoleområdet i overslagsår 2020.
Analysen af skolernes økonomi er godt i gang. Vi får forventeligt en opfølgning
på analysen den 15. januar 2019. Analysen vil blandt andet belyse, hvad midlerne anvendes til på skolerne.
Der vil på baggrund af analysen blive omfordelt midler mellem skolerne i Aarhus. Det er blandt andet begrundet i, at der ikke længere skal være så mange
skoler, der kun kan drives via tildeling af garantiressourcer.
Fremadrettede handlinger vedr. administrative ledere og - fællesskaber. Der er
nedsat 2 følgegrupper. Den ene arbejder med de ansættelsesmæssige konsekvenser for de administrative ledere. Den anden følgegruppe arbejder med
kortlægning af de opgaver, der for nuværende løses af administrative ledere.
Budgetter fremadrettet. Der er ikke udsigt til flere mider. Tværtimod vil vi i
Aarhus forventeligt blive ramt af yderligere effektiviseringer, uagtet at vi er en

kommune i vækst og med en demografisk udvikling i forhold til flere børn og
ældre.

5.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 Drøftelse af den lokale kontekst.
JWS har senere i dag møde med den lokale LO afdeling og lokale FTF organisationer i Aarhus vedr. FH.
Der er flere scenarier i spil. Arbejdet er dog fortsat i den tidlige fase. Det er derfor for tidligt at komme med konkrete bud på en kommende lokal organisering
af FH.
Det er dog bydende nødvendigt, at vi er involveret og ikke mindst er analysen,
at de store byer har en vigtig rolle i forhold til at sikre indflydelse i den nye hovedorganisation.

6.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 03.01.2019: Møde HMU-FU. JWS.
Den 07.01.2019: Møde med Aarhus Skolelederforening. JWS og DRF.
Den 07.01.2019: DLF’s regionale møde om Ny Start og Er vi gearet til fremtiden? Styrelsen.
Den 08.01.2019: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. Grønlandsaftalen. JWS og
Michael Rønne.
Den 08.01.2019: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS.
Den 09.01.2019: Møde med BUPL. JWS og DRF.
Vi har tre medlemmer med på kommende meningsdanneruddannelse i DLF.
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
Intet til referat.

7.

Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 10. januar 2019.
Punkter - se årshjulet

8.

Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

