Aarhus, den 22. februar 2019
D2019-028962

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 24. januar 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 10.00 - 12.00

Referent:

KVN

Fraværende:

CI, DRF og LSJ

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.

Valg af referent.
KVN

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2019
Referatet godkendt.

3.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede fra årsmøde i Århus Lærerforenings Seniorklub. Flot fremmøde.
JWS orienterede fra møde med rådmand og direktør for Børn og Unge.
På mødet blev bl.a. udvikling af skoler i Vestbyen drøftet. Perspektiverne for
forløbet vil i løbet af foråret blive beskrevet via forskellige scenarier, som forligskredsen i sidste ende skal forholde sig til.
JWS orienterede vedr. skolernes økonomi. ÅLF har udtrykt bekymring for, at
skolerne allerede nu begynder at indrette deres økonomi efter en økonomisk
tildelingsmodel, der endnu ikke er besluttet. Der udarbejdes en kort spørgeskemaundersøgelse til TR’erne med henblik på en aktuel status vedr. lærerstillinger skoleåret 2019/2020. Hvad ligger til grund for evt. udpegninger og hvilke
begrundelser er der herfor? ÅLF ønsker at få et overblik over situationen.
JWS orienterede vedr. udpegning af ressourcepersoner til SLF (Stærkere Læringsfællesskaber). Direktøren og rådmanden er enige med ÅLF om, at de ud-
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pegede ressourcepersoner på skoleområdet i udgangspunktet er lærere, der
tiltænkes eller allerede varetager vejlednings- eller koordinerende funktioner.
ÅLF ønsker at få indsigt i indholdet i uddannelsen af ressourcepersonerne i
henhold til SLF.
JWS orienterede vedr. møde for indsatser på baggrund af APV. ÅLF har skriftligt gjort forvaltningen opmærksom på de ti skoler, hvor foreningen har en
særlig bekymring.
Arbejdsgrupperne:
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med forberedelse af punkter til nærværende
dagsorden.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med skoletilbud i Vestbyen. Drøftelse og udarbejdelse af visionspapir.

4.

Godkendt af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

5.

ÅLF’s interne organisering som konsekvens af ny MEDstruktur i Børn og Unge.
Oplæg v/arbejdsgruppe 1.
Drøftelse af oplæg med mulighed for input til arbejdsgruppens kvalificering af
forslaget
Styrelsen drøftede oplægget fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppe 1 arbejder på
baggrund af drøftelsen videre med forslag til organiseringen.

6.

Styrelsesindstilling vedr. AMR.
 Drøftelse på baggrund af indstilling.
I forhold til sammenhæng med en evt. ny intern organisering i ÅLF forsøges
indstillingens elementer inddraget i dette arbejde.

7.

Folkemødet 2019.


ÅLF’s initiativer jf. udsendt information fra DLF’s sekretariat. Se Vidensbank ’Information fra sekretariatet’ den 15. januar 2019.
ÅLF skal have en aktivitet/debat på Folkemødet. Vi booker os ind på begge scener i DLF-huset. Mulighed for at lave noget sammen med vores aarhusianske
samarbejdspartnere. Rådmanden har tilkendegivet, at han gerne vil være med i
en fælles debat.

På styrelsesmødet efter vinterferien punktsættes vores deltagelse og nedsættelse af arbejdsgruppe for FM2019.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 17. januar.
Fint møde. De tillidsvalgte sad blandet, fordi der et ønske om det, og fordi
APV’en har været drøftet i regionen. Derfor mulighed for øget videndeling på
tværs af regioner.
Overvejelser til udarbejdelse af dagsorden for arbejdsgruppe 2:
Hvordan bruges punktet spørgetid? Skal konsulenterne være til stede? Kan vi
lave en bedre facilitering, så debat og vidensdeling fylder mere. Kan vi ved
planlægningen blive skarpere på at bruge den viden, der er i rummet.
 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 7. februar.
Ny organisering i forhold til distrikt/netværk mv.
 Hjælpespørgsmål til at kvalificere drøftelsen
 Forventningsafstemme – det er ikke sikkert, at der på kommende
TR/TRS-møde kan fremlægges en endelig struktur.
Survey i forhold til sammenhæng mellem forventede antal lærerstillinger skoleåret 2019/2020 og økonomi – personaleprioritering.
Pædagoger, der underviser. Skal med på et Møllevangsmøde, så lovgivningen
bliver præciseret, og dernæst i hvilket omfang dette forekommer.
Valg af Momo/MinUddannelse
Bilag 1
Aarhusaftalen – aftalt forhandlingsforløb henover foråret.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 28.01.2019: Møde vedr. projekt om Skoleårets organisering. JWS.
Den 29.01.2019: Ansættelsessamtaler til stillinger som forvaltningschefer i Børn
og Unge. JWS.
Den 29.01.2019: Første arbejdsmøde i forum for lempelse af Fælles Mål. DRF.
Den 30.01.2019: Netværksmøde i Fagligt ledelsesforum. JWS.
Den 30.01.2019: Dialogmøde om ny model for kvalitetsrapporter for faglige organisationer og lederforeninger. DRF.
Den 31.01.-01.02.2019: KL’s Børn og Unge Topmøde. JWS og DRF.
Den 05.02.2019: Faglig klub, Sabro-Korsvejskolen. JWS.
Den 05.02.2019. Dialogmøde om Fælles Mål. DRF.
Den 06.02.2019: Møde HMU-FU. JWS.

Den 07.02.2019: Ansættelsessamtaler til stillinger som forvaltningschefer i Børn
og Unge. JWS.
Den 07.02.2019: Møde med tillidsvalgte fra Grøndalsvej 2. DRF og Marius Lindersgaard.
Den 07.02.2019: Regionale TR/TRS-møder.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Ulighedens topmøde den 12. marts 2019 med mulighed for 2 deltagere.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Der er ikke styrelsesmøde den 31. januar grundet formandskabets deltagelse i
KL’s Børn og Unge Topmøde i Aalborg og styrelsesmedlemmers uddannelse.
Arbejdsgruppe 2 mødes kl. 08:45-12:00

11. Eventuelt.
Punktet om Vestbyen er på byrådsmødet den 30. januar 2019.

Katrine Vinther Nielsen/Jesper Skorstengaard

