Aarhus, den 28. januar 2019
D2019-017892

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 17. januar 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.00-11.50

Referent:

DRF

Fraværende:
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JWS
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Jesper Skorstengaard-JWS, Dorthe Ryom Fisker-DRF, Rikke Gierahn
Andersen-RGA, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars
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Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar 2019.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. Aarhus Kommunes indkøb af ny læringsplatform. Aarhus Kommune har indgået aftale med Systematic om levering af læringsplatformen Momo. Det er derfor muligt for skolerne at vælge mellem to systemer
fra april 2019.
Vigtigt, at vi lægger pres på den bedst mulige overførsel fra den ene platform til
den anden. Mulighed for indgå samarbejde med kredse, der allerede anvender
MoMo.
Mange af de udfordringer, der er med læringsplatformen generelt, vil dukke op
igen, og det momentum skal vi bruge i vores fortsatte arbejde. Væsentligt med
flere didaktiske indgange i anvendelsen af platformen. Platformene skal i deres
anvendelse og opbygning afspejle, at Fælles Mål er forenklet.
DRF orienterede fra møde i KSØ. Kort runde vedr. de foreløbige planer i
kredsene vedr. FV2019. ’Elever i folkeskolen skal modtage undervisning af høj
kvalitet’ er det overordnede tema fra DLF.
Opsamling på regionalt DLF-møde den 7. januar 2019. Sammenhængen mellem
de lokale drøftelser i kredsene og DLF var et tema, opsamling og den videre
proces, herunder dataindsamling fra kredsene for objektivitet i de videre drøftelser.
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Kurser i KSØ regi; drøftelse af, om AMR kan tilbydes ledige pladser på KSØkurserne. Enighed i KSØ om, at kurserne er tilrettelagt TR, hvorfor vores understøttelse af AMR skal foregå i andet regi.
KSØ arbejder på en ansøgning til DLF vedr. Ny Starts midler, kursus og projekt
for nyuddannede lærere. Ansøgningen kvalificeres med et øget fokus på, at arbejdsgiver inddrages og tager medansvar for nyuddannede lærere i folkeskolen.
Vi skal have udpeget suppleanter til KSØ’s fora. Punktsættes på et kommende
styrelsesmøde.
Kort runde vedr. kredsenes generalforsamlinger i 2019. Silkeborg vil på kommende KSØ-møde introducere et system til elektronisk afstemning. Mulighed
for at afprøve på årets generalforsamling for senere brug ved valg.
JWS orienterede vedr. Skype deltagelse i kredsmøde i KLF, Københavns Lærerforening. JWS var inviteret ind for videndeling af, hvordan vi gør og arbejder i
ÅLF. Kurset var for politisk valgte og ansatte i sekretariatet.
Hvordan bruges de tilstedeværende kompetencer i kredsen? Også fortsat et
udviklingsområde for ÅLF.
JWS orienterede vedr. udfordringer vedr. bruttolønsordninger i forbindelse
med uddannelse. Vi har i Aarhus Kommune ikke aftaler vedr. bruttolønsordninger.
JWS orienterede vedr. generalforsamling 2019. Vi har sendt en invitation til
mulige oplægsholdere, vi afventer svar.
Arbejdsgruppe 1: Arbejdsgruppen har arbejdet med ÅLF’s kommende
organisering afledt af den nye Børn og Unge struktur.
Arbejdsgruppe 2: TR/TRS-møde den 17. januar. Fokus på organisering af mødet
i forhold til inddragelse af de tillidsvalgte. Strategiplan, arbejdsgruppen er udfordret i forhold til at overholde den aftalte tidsplan. Formandskabet koordinerer og ser på en mulig ny fordeling af temaer. Skoletilbud i Vestbyen.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Børn og Unges organisering.
 Siden sidst – orientering.
JWS har deltaget i HMU 12-12 seminar med ny MED-organisering på dagsordenen. Det tidligere beskrevne scenarie 3 bliver den organisering, der sættes i spil.

I forhold til A-siden i HMU vil alle Børn og Unge chefer indtræde i HMU. Det
ledelsesmæssige ophæng er derfor på plads. A-siden besættes således med 13
pladser, hvorfor det samlede HMU forbliver samme størrelse.
Der vil blive lavet udvalg, der dækker 3 områder. Udvalgene har ingen hjemmel i MED-aftalen, hvorfor udvalgene arbejder med opgaver iværksat af HMU
på sammen måde, som opgaver tilgår HAU.
På Grøndalsvej 2 vil der blive etableret et LMU på alle kontorer. Enten som et
MED-udvalg eller som personalemøder med MED-status. Der har været et
ønske fra medarbejderne på G2 i forhold til et overordnet MED-udvalg på G2.
Ønsket kan ikke imødekommes jf. MED-aftalen. Beslutningen er, at der laves et
koordinationsudvalg på G2. HMU vil udarbejde en retningslinje for
koordinationsudvalget.
FMU forholder sig til det principielle i MED-aftalen, ny organisering i Børn og
Unges MED-struktur skal formelt behandles i det øverste MED-niveau, som er
FMU.
 MED-struktur.
Den organisering, der kommer i MED Børn og Unge, vil afstedkomme, at vi ser
på vores struktur i ÅLF. I den nye konstruktion er det LMU, der er eneste MEDniveau udover HMU. Vi skal se på, hvordan vi internt organiserer os for den
bedste sammenhæng mellem LMU og HMU.

5.

Skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
 Drøftelse på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppe 2.
Oplæg fra arbejdsgruppe 2 v/ARS. Der er to scenarier i spil i forhold til strukturen på skolerne. Inddeling af området i ”øer” hvor distriktets børn fordeles på
kommunens øvrige skoler. Andet scenarie er at understøtte den lokale folkeskole.
Opbakning fra den samlede styrelse til at gå videre med arbejdet med understøttelse og kvalificering af den lokale folkeskole i Vestbyen.
Arbejdsgruppe 2 udarbejder på baggrund af drøftelsen et udspil til et visionspapir. I første omgang er visionspapiret et idékatalog til behandling i styrelsen.

6.

Århus Lærerforenings generalforsamling den 22. marts
2019.
 Indledende drøftelse af indsatsområde(r).
Formandskabet har drøftet mulige indsatsområder. Forslag til styrelsen om, at
de to indsatsområder fra GF 2018 fortsætter i kommende periode ’Fundament
til dit lærerliv - Ny Start’ og ’Involverende fagforening – aktivitetspuljen’. Eva-

lueringerne af de to indsatsområder kan danne grundlag for det videre arbejde,
herunder en eventuel udvikling af indsatserne.
Styrelsen besluttede at fortsætte med de to indsatsområder med fokus på en tydelig retning for begge områder i den kommende periode, herunder økonomi.
 Indstilling fra formandskabet vedr. pris for deltagelse i spisning og fest.
Formandskabet indstillede en pris på 125 kr. pr. billet. Styrelsen tilsluttede sig
indstillingen.

7.

Fundament til dit lærerliv – forløb for nyuddannede lærere.
 Udpegning af 3 deltagere til følgegruppe.
Styrelsen besluttede at indstille 4 deltagere til følgegruppen.
DRF, RGA, CI og KLT.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens TR/TRS-møde.
Ifølge dagsorden. DRF er mødeleder i FP’s fravær.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 17.01.2019: Deltagelse i debatarrangement ’Hvad med folkeskolen’ arrangeret af JP Aarhus. JWS og DRF.
Den 22.01.2019: Møde forretningsudvalget for DKF. JWS og Michael Rønne.
Den 22.01.2019: Opfølgningsmøde vedr. trivselsundersøgelsen 2018. JWS.
Den 22.01.2019: Afskedsreception for Jane Foged. DRF.
Den 23.01.2019: Møde HMU, MSB. DRF.
Den 23.01.2019: Deltagelse i Århus Lærerforenings Seniorklubs årsmøde. JWS
og DRF.
Den 23.01.2019: Kvartalsmøde med rådmand og direktør for Børn og Unge.
JWS.
Den 24.01.2019: Møde FællesMED. JWS.
Den 24.-25.01.2019: Deltagelse i Ny Start konference for kredsenes pædagogiske
ansvarlige arrangeret af DLF. DRF.
Den 25.01.2019: 6-by-møde. JWS og DRF.
b) Hovedstyrelsen
Folkeskoleidealet, regionale møder. Udfordret på deltagelse, mulighed for, at
der laves et ekstraordinært møde i Aarhus i KSØ regi. KLF har haft en konference vedr. digitalt skolehjemsamarbejde. Opmærksomhed på nyudgivet rap-

port - "Når verdens bedste job bliver for hårdt". En undersøgelse af, hvordan
lærere har det i folkeskolen.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
KVN har deltaget i konference i KLF. KVN deltog med et oplæg vedr. læringsplatformen i Aarhus, erfaringer fra anvendelse af MinUddannelse.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 24. januar 2019.
Punkter - jf. årshjul og dagsorden.

11. Eventuelt.
Opmærksomhed på læringspartnere i forbindelse med SLF. Vil blive fulgt op
med orientering på dagens TR/TRS-møde.

Dorthe Ryom Fisker

