Aarhus, den 18. januar 2019
D2019-009822

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 10. januar 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.45 - 13.00

Referent:

DRF

Fraværende:

LSJ 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 referat fra mødet den 20. december 2018
og den 3. januar 2019.
Referater godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde med arbejdsgruppen for Århus Lærerforenings seniorklub. Vi arbejder på et medlemsarrangement for kommende pensionister/efterlønnere med deltagelse af interessenter vedr. pension. Dvs. LP, Lærernes A-kasse, og ÅLF’s konsulenter. Ud over målsætning om information til
medlemmer vedr. pension har arrangementet også sigte på, at vi har udfordringer med at fastholde medlemmerne, når de overgår til fraktion 4.
DRF orienterede om formandskabets deltagelse i KL’s Børn og Unge topmøde
den 31. januar - 1. februar i Aalborg.
JWS orienterede fra møde vedr. ny MED-struktur i Børn og Unge. I kommende
uge bør der ligge et udkast til en færdig struktur. På kommende styrelses- og
TR/TRS-møde vil ny MED-struktur være på dagsordenen.
JWS orienterede fra møde med Aarhus Skolelederforening. AaS har blandt deres medlemmer lavet en evaluering af Skarrildhus, den er meget positiv. Vi
fastholder, at skolelederne deltager igen i 2019. Vi drøftede ligeledes muligheden for, at vi ÅLF og AaS mødes som bestyrelser. Opbakning fra AaS til at udbyde kursus for skolebestyrelser i samarbejde med Skole og Forældre, ÅLF og
BUPL.
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JWS orienterede fra møde mellem ÅLF og BUPL.
Mødet indeholdt flere temaer og strategiske drøftelser. Vi vil gerne intensivere
vores samarbejde i forhold til behandling af og indflydelse på sager vedr. løn og
personaleforhold. Vi drøftede, om vi skal lave et ERFA-samarbejde med inddragelse af vores konsulenter og faglige sekretærer. Fagbevægelsens Hovedorganisation var også på dagsordenen.
JWS orienterede fra møde med direktøren. Drøftelse af APV og mulige udfordringer i forhold til opsamlinger på APV set i lyset af, at områdecheferne stopper pr. 1. februar 2019.
Et andet punkt var mulighed for frikommuneforsøg. Magistraten har på seneste
møde set med positive øjne på at søge om frikommuneforsøg. Indenrigsministeriets fokusområder passer ind i fokusområder i Børn og Unge.
JWS orienterede vedr. lokal organisering af FH. Der er påbegyndt sonderinger i
forhold til den lokale struktur.
Børn og Unge-udvalget har på seneste møde haft en temadrøftelse vedr. sårbare
børn og unge. Spørgsmål til handlinger i forhold til temaet. JWS har været i dialog med et udvalgsmedlem vedr. sårbare børn og unge. Har blandt drøftet, om
vi på baggrund af det øgede fokus på sårbare børn og unge skal lave tiltag på
det værdimæssige felt fx mulighed for en konference.
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med strategiplanen. Der er lagt materiale ud på
DLF InSite vedr. indledningen.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med dagsordenen for kommende TR/TRS-møde,
opfølgning på kompetencebehov for TR/TRS, der arbejdes på et udkast til plan
for uddannelse. Derudover plan for arbejdet med strategiplanen.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

DLF’s regionale møde om Ny start og Er vi gearet til
fremtiden?
 Opsamling fra mødet den 7. januar.
Generel oplevelse af, at det var en god dag med gode drøftelser af både "Ny
Start" temaet og "En forening gearet til fremtiden"


Drøftelse af perspektiver i det videre lokale arbejde, herunder prioritering af
midler fra DLF.

Arbejdet med dialogspillet var en introduktion og en måde at åbne op for de
temaer, vi ønsker at arbejde videre med lokalt.
"Involverende fagforening", "kredsstyrelsesmedlemmernes kompetencer" og
"images" var de temaer, vi på dagen valgte at arbejde videre med.
Spændende at være i dialog med andre kredsstyrelser i forhold til fokus- og
indsatsområder. Spillepladen kan eventuelt bruges på et kommende TR/TRSmøde med mulighed for at inddrage de tillidsvalgte i drøftelserne omkring "Ny
Start".
De fra drøftelserne identificerede udfordringer skal sættes i forhold til fremtiden og ikke blot være en fortælling om nutiden. Mulighed for, at vi i Århus Lærerforening kan arbejde videre med afklaringer af processerne, så DLF kan
samle op på det igangsatte arbejde. Forslag om at udarbejde en henvendelse til
hovedstyrelsen i forhold til afklaringer af processerne frem mod kongres 2019.
Kort drøftelse af DLF InSite.

5.

APV.
 Orientering om det samlede resultat.
Det samlede resultat, der behandles og refereres til, er resultatet for Børn og
Unge og resultater for lærerne samlet.
Vigtigt at have for øje, at APV 2018 ikke kan benchmarke på tidligere undersøgelser, da det er nye spørgsmål og spørgsmålskategorier.
Resultaterne af APV viser, at lærerne er den faggruppe, der scorer dårligst på
flere parametre i APV. Blandt andet på arbejdspres, indflydelse på eget arbejde
og medarbejderinddragelse.
Det store fokusområde bliver vold og trusler. Det område bonner negativt ud
for alle magistratsafdelinger. Det fører forventelig til, at DKF laver en henvendelse fra de samlede faglige organisationer med opfordring til, at der sættes ind
med højt fokus vedr. vold og trusler. På byplan en drøftelse af, hvordan vi som
by arbejder med borgeradfærd overfor kommunalt ansatte. Evt. som et omfattende tiltag på linje med kulturby og frivillighedsåret. Vold og trusler er også at
spore på ledelseslagene, uagtet at de i mindre omfang end de ansatte har direkte borgerkontakt. Strukturelle og styringsmæssige udfordringer er også en
del af problemet. Derfor skal det også med i begrundelsen for, at udfordringen
med vold og trusler ikke kun kan løses gennem MED-systemet, men i et større
perspekti.
I forhold til Børn og Unge og resultaterne for lærerne vil vi tage fat i den store
difference, der er mellem medarbejdernes og ledelsernes opfattelse af eget ar-

bejdsmiljø. Ledelserne svarer markant mere positivt end medarbejdere. HMU
vil gerne løfte den diskussion.
 Orientering om ÅLF’s opfølgende arbejde.
Vi har i ÅLF gennemlæst rapporter fra alle skoler. Det er en udfordring, at den
nye opgørelsesmetode ikke muliggør rapporter kun for lærere. HMU vil på
bagkant tage en drøftelse af, hvordan vi kan tilgå rapporterne for enkelte faggrupper.
Der er store udsving mellem skolerne i Aarhus. Vi kan i de forskellige rapporter
udskille resultater på afdelinger indenfor skolerne. Vi kan på den baggrund se,
at indskolingen har flere udfordringer end de øvrige afdelinger på skolerne.
Vi kan ikke se en sammenhæng mellem skolerne med høje undervisningstimetal og dårlige APV’er. Skoler, der har ledelser med længere lokal ledelseserfaring, har tendens til mere positive resultater.
Vi har i gennemgangen af APV´erne identificeret 9 skoler, hvor vi tager kontakt
til de tillidsvalgte for opfølgning. I forhold til de skoler, som vi vil foreslå en
håndholdt indsats overfor, kan vi se, at der er flere gengangere i forhold til tidligere APV. Kontakten til skolerne afvejes i forhold til igangværende arbejde
med skolerne.
Vi har ved denne APV også øje for skoler, hvor det fx blot er en afdeling, der
bonner negativt ud. Vi vil tage kontakt til de tillidsvalgte for en uddybning af
undersøgelsens resultater.
Det er tredje APV på hinanden følgende, at lærerne scorer lavere en andre faggrupper på udvalgte området. Der efterspørges på den baggrund en mulighed
for, at der udarbejdes et måltal eller et niveau for, hvor besvarelserne bør ligge.
Spørgsmål til sammenhænge mellem socioøkonomiske parametre og skolernes
APV. Den umiddelbare vurdering er, at vi ikke ud fra resultaterne kan se en
sammenhæng.
Vi mangler fortsat at krydstjekke APV med sygefraværstallene.
Lederen i kommende MANDAT omhandler APV med politisk retning og orientering til medlemmerne.

6.

Århus Lærerforenings generalforsamling den 22. marts
2019.


Gennemgang af tidsplan.

Styrelsen tog tidsplanen til efterretning. Tidsplanen vil blive sammenkørt med
styrelsen årshjul.
 Orientering om politisk afvikling.
Formandskabet har drøftet forskellige mulige oplægsholdere, som kan bidrage
til debatten. Der arbejdes med forskellige scenarier. Vi er p.t. i den afsøgende
fase.

7.

ÅLF’s arbejdsmiljøpolitik.
 Fremlæggelse af forslag fra arbejdsgruppe 1.
Kort præsentation af de ændringer, der er foretaget siden sidst.
 Endelig beslutning.
Styrelsen tog det fremlagte til efterretning. Arbejdsmiljøpolitikken blev vedtaget.
Hjemmesiden tilrettes med ny arbejdsmiljøpolitik.

8.

TR/TRS-kurset 2018.
 Fremlæggelse af deltagernes evaluering.
Styrelsen tog evalueringen til efterretning.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Punkter til TR/TRS-mødet den 17. januar.
DRF præsenterede et udkast til dagsorden. Arbejdsgruppe 2 kvalificerer på
efterfølgende arbejdsgruppemøde.

10. Ansøgning.
 Foredragsrække KvindePolitiskForum.
Formandskabet indstillede et bidrag på 2.000 kr. jf. foredragsindhold vedr. pres
på arbejdsmarkedet. Sammen med bidraget vil vi lave reklame for oplægget.
Styrelsen tiltrådte indstillingen fra formandskabet.

11. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 11.01.2019: ’Go’ dag og farvel reception’ for Trine Quist og Mads Bilstrup.
JWS og DRF.
Den 14.-15.01.2019: 12-12 seminar for HMU, MBU. JWS.
Den 14.01.2019: Møde KSØ. DRF.
Den 15.01.2019: Orientering og drøftelse af skoleanalyse med B&U. JWS.
Den 15.01.2019: Møde KSØ Pædagogisk udviklingsforum. DRF.

Den 16.01.2019: Møde med kassereren for DKF. JWS og Michael Rønne.
Den 17.01.2019: TR/TRS-møde.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
RGA, KLT og ARS har deltaget i konference i Odense med opstart af arbejdsmiljøåret 2019. God dag, og der er i forbindelse med konferencen udarbejdet en
del materiale. Materialet kan hentes via dette link: https://fho.dk/amr-materialer/
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

12. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 17. januar 2019
Punkter – se årshjulet.

13. Eventuelt.
Opmærksomhed på tilmelding, hvis deltagelse i medlemsarrangement 17. januar.

Dorthe Ryom Fisker

