Aarhus, den 22. februar 2019
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Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 7. februar 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45 - 12.00

Referent:

DRF

Fraværende:

JWS og RGA

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 24. januar 2019.
Godkendelse af referatet blev udsat til kommende møde.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i konference for kredsenes pædagogiske ansvarlige. Fokus på begrebet "Professionel dømmekraft". Oplæg om begrebet fra
blandt andet et idehistorisk perspektiv, hvilke udefrakommende styringer og
diskurser påvirker dømmekraft? Derudover oplæg og drøftelse af, hvordan kan
vi arbejde med understøttelse af Professionel dømmekraft i kredse og på skoler? På konferencens dag to blev der arbejdet med DLF’s folkeskoleideal.
DRF orienterede fra møde i 6-by regi. På dagsordenen var kredsenes arbejde
med arbejdstidsaftaler, Forenklede Fælles Mål og Læringsplatforme, samt opfølgning på implementering og brugen af DLF InSite.
DRF orienterede fra møde vedr. ny model for kvalitetsrapporter. Der er ønske
om, at kvalitetsrapporterne bliver et bedre værktøj til at understøtte den politiske og ikke mindst den lokale proces på skoler og institutioner. Ønske om en
kortere og mere fokuseret afrapportering til byrådet, og ikke mindst en styrket
sammenhæng mellem det lokale fokus og afrapporteringen til byrådet. På baggrund af dialogmødet udarbejdes en indstilling til byrådet.
DRF orienterede fra deltagelse i KL’s Børn og Unge Topmøde i Aalborg. Tydelige signaler om nyt samarbejde mellem de faglige organisationer og KL. Tema
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for topmødet var "Social mobilitet, æbler må godt falde langt fra stammen".
Deltagelse i workshop om helhedsorienterede indsatser for børn og unge.
Arbejdsgruppe 1 har på seneste møde udarbejdet en guide til dagens regionsmøder vedr. ny struktur.
Arbejdsgruppe 2 har på seneste møde arbejdet videre med ÅLF’s strategipapir
og TR/TRS-uddannelse.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Århus Lærerforenings generalforsamling den 22. marts
2019.
 Orientering.
Vi afventer svar fra adspurgte oplægsholdere. Alle materialer er onsdag sendt
til de tillidsvalgte via DLF InSite. Materialer i printet form bliver omdelt ved
dagens regionale møder og sendt til øvrige.

5.

Forenklede Fælles Mål og læringsplatforme.
 Opfølgning på dialogmøde tirsdag den 5. februar 2019.
Godt med fælles møde, hvor medarbejdere og ledelse hører det samme med
mulighed for efterfølgende at tage den lokale drøftelse på skolerne. Flere skoledrøftelser på mødet indeholdt muligheden for at inddrage bilag 1.
Afledt af kommentarer og inputs er det tydeliggjort, at der kan være behov for
at hjælpe lærerne med at komme tilbage til andre didaktiske indgange til brugen af læringsplatforme. Et vigtigt opmærksomhedspunkt i en tid efter målstyring som didaktisk model.
I forhold til eventuelt skift af platform skal der være opmærksomhed på mulighed for differentieret tid til flytning til Momo. Det er meget forskelligt, hvor
meget de enkelte lærere har af materiale og forløb på MinUddannelse.
Efterspørgsel på, om udmeldingen vedr. udfasning af MinUddannelse kan
blive mere konkret end den beskrevne udmelding i ugepakke 3/2019.
Efterlysning af skabelon til risikovurderinger ved pilotfase for Aula.


Orientering om igangsat arbejde i "Forum for lempelse af Fælles Mål",
herunder kommissorium.

Der vil i løbet af foråret være inddragelse af lærere og skoler. Det er vigtigt, at
udarbejdelsen af det pædagogiske grundlag tager afsæt i lærernes og skolernes
arbejde med Fælles Mål.

6.

ÅLF’s strategiplan.
 Status på arbejdsgruppernes arbejde.
Arbejdsgruppe 1 har afsluttet arbejdet med indledningen og de først uddelte
punkter. Mangler fortsat at se på de nye tildelte punkter.
Arbejdsgruppe 2 er snart klar.
Deadline for arbejdsgruppernes arbejde er den 28. februar. Derefter sendes afsnit i rå-tekst til sammenskrivning til DRF. Strategiplanen styrelsesbehandles på
styrelsesmødet den 7. marts.

7.

Justering af Folkeskoleloven.
 Drøftelse.
Indledende drøftelse med udgangspunkt i nedslag i teksten.
Vi er i kredsen i gang med en analyse af indholdet. Herunder betydninger for §
16b, økonomi og vikartimer.

8.

Møbler i mødelokaler i Grønnegade.
 Præsentation af forslag til forbedringer.
Styrelsen tilsluttede sig forslaget. DRF indleder indkøb af hynder og skråpuder.

9.

Suppleanter til KSØ’s fora.


Der skal udpeges suppleant til henholdsvis Kursusforum, Arbejdsmiljøforum og Pædagogisk udviklingsforum.
Formandskabet foreslog følgende: DRF supplerer Kursusforum, JWS supplerer
Arbejdsmiljøforum og CI supplerer Pædagogisk udviklingsforum. Styrelsen
tilsluttede sig forslaget.

10. TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens regionale TR/TRS-møder.
Jf. dagsordener. Gennemgang og drøftelse af dialogguide vedr. ny organisering.
Opmærksomhed på udsendt TR SurveyXact vedr. skoleårets planlægning.
 AMR-netværksmødet den 21. februar.
KLT og ARS følger op sammen med RGA.

11. Ansøgninger.


Børn og Unges Grundlovsdag 2019.

Formandskabet indstillede et bidrag på 2.000 kr. Styrelsen tiltrådte indstillingen.
 8. marts 2019 arrangeret af KvindepolitiskForum.
Formandskabet indstillede et bidrag på 1.000 kr. Styrelsen tiltrådte indstillingen.

12. Meddelelser.
a)Foreningen.
Den 05.02.2019: Formøde med Borgmesterens Afd. til møde mellem DKF/AC og
BA den 20. februar. JWS.
Den 18.02.2019: Netværksmøde i Fagligt ledelsesforum. JWS.
Den 18.02.2019: Deltagelse i workshop om resultaterne af SDU’s undersøgelse
samt de nye APV-spørgsmål om frivillighed. DRF.
Den 18.02.2019: Styregruppen 1. Maj. DRF og FP.
Den 19.02.2019: Andet arbejdsmøde i forum for lempelse af Fælles Mål. DRF.
Den 20.02.2019: Møde mellem DKF/AC og Borgmesterens Afd. JWS og Michael
Rønne.
Den 20.02.2019: Møde med Pædagogisk Afd., B&U. JWS og DRF.
Den 21.02.2019: Faglig klub, Skødstrup Skole. JWS og Marius Lindersgaard.
b)Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c)Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d)Andre
Opmærksomhed på generalforsamling i DKF den 27. februar 2019.
e)Kurser og konferencer
Intet til referat.
h)Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

13. Næste møde.
Den 21. februar 2019
Punkter – se årshjulet

14. Eventuelt.

Spørgsmål vedr. baggrund og beregninger for 6. ferieuge.

Dorthe Ryom Fisker

