Aarhus, den 26. marts 2019
D2019-064074

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 14. marts 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 12.00 - 15.00

Referent:

DRF

Fraværende:

CI og FP

Mødeleder:

JWS

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 7. marts 2019.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i ekstraordinært HMU-møde i MBU. Fremlæggelse af regnskab for 2018. Tilfredshed med regnskabsresultat. Der er brugt opsparede midler til at indfri besparelser, og det vil også være gældende for 2019.
Ros til samarbejdet med forvaltningen og de decentrale enheder i forhold til at
nå budgetmålene for 2018. Fra forvaltningens side lægges der op til ny og forbedret transparens, og at opsparingerne skal være på et andet niveau.
DRF orienterede vedr. FGU Aarhus. DRF og konsulent Søren Bonde har haft et
møde med vores tillidsvalgte ved UU Aarhus. Oprettelse af FGU Aarhus ser
ikke ud til at have indflydelse eller konsekvenser for vores medlemmer i UU
eller lignende arbejdspladser. Vi har kontakt til formanden for bestyrelsen for
FGU Aarhus og er blevet lidt klogere på, hvad der skal ske på området fra august 2019. Der er oprettet en hjemmeside for FGU Aarhus.
DRF orienterede fra møde i styregruppen for 1. maj 2019. Arrangementet er ved
at være på plads. Vi vil snarest få tilsendt bestillingslister, og vi skal igen i år stå
for en ølvogn. Der er lavet aftaler med de sædvanlige faglige organisationer
vedr. morgenarrangementet på Kystvejen 17. 1. maj punktsættes på et kommende møde for detailplanlægning.
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RGA orienterede fra møde vedr. AMR-året med henvisning til debat i en af kuberne ved 1. maj. Mulighed for at deltage i drøftelse vedr. kampagne fra buschaufførerne.
"Tryk Stop"-kampagnen handler om fokus på arbejdspres og manglende mulighed for pause. AMR debatten 1. maj placeres på et tidspunkt, der muliggør en
reklame på dagen.
JWS og DRF orienterede vedr. møde med Aarhus Skolelederforening.
APV, skolernes økonomi, Aarhusaftalen, læreruddannelsen, Fælles Mål og den
foreløbige planlægning af Skarrildhus var på dagsordenen.
JWS og DRF orienterede fra deltagelse i Intro for Stærkere Læringsfællesskaber.
Mulighed for at høre førstedelen af uddannelsesdagen. Oplæg fra direktør, VIA
underviser vedr. teorien, Susanne Holst som er leder af læringspartnere. Direktør og Susanne meget tydelige på, at det er en lang proces, der sættes i gang,
og at SLF tager udgangspunkt i de lokale kontekster. Oplæg fra tre læringspartnere med bud på hvordan SLF er en del af hverdagen.
Mulighed for, at Susanne Holst kan deltage på et kommende TR/TRS-møde for
information vedr. SLF.
JWS orienterede vedr. konference i forhold til Fremtidens skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
JWS orienterede vedr. frihedsforsøg for folkeskoler. ÅLF er indkaldt til et møde
på forvaltningen.
JWS orienterede fra møde i FMU. MED-organiseringen er formelt set godkendt
i FMU. Der afventes, at MSB kommer i mål med organisationsændringen, så
MED-aftalen ikke skal justeres flere gange.
Derudover igangsætter FMU en analyse af, hvordan MED-arbejdet kan kvalificeres.
Anbefaling af læsning af rapport vedr. MED-systemet. JWS deler rapporten via
DLF InSite.
Arbejdsgruppe 1 har på dagens møde arbejdet med ÅLF’s organisering som
følge af ny organisering i Børn og Unge.
Arbejdsgruppe 2 har på dagens møde arbejdet kort med TR/TRS-kurset på
Skarrildhus november 2019. Mandagens møde på Tovshøjskolen og politikpapir vedr. Vestbyen.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 6 Fremtidens skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Medlemsmøde den 18. marts, orientering og præsentation af udkast til ÅLF’s politikpapir, styrelsens deltagelse.
Øvrige punkter rykker.

4.

Århus Lærerforenings generalforsamling den 22. marts
2019.
 Drøftelse af evt. indkomne forslag.
Der er pr. d.d. ikke indkomne forslag.
Mulighed for, at vi som styrelse udarbejder en vedtagelse eller resolution i forhold til arbejdet med fremtidens skoletilbud i Vestbyen. Udkast til fremlæggelse på næste styrelsesmøde.
 Andet.
DRF orienterede vedr. praktisk i forhold til afviklingen, herunder styrelsens
opgaver.

5.

Folketingsvalg.
 Drøftelse af ÅLF’s initiativer.
Idéer og forslag til, hvordan vi arbejder frem mod folketingsvalget og under
valgkampen.
DLF har på kredsformandsmøde fremlagt foreløbige planer for foreningens initiativer vedr. folketingsvalget. Den overordnede DLF dagsorden er "Elever i
folkeskolen skal modtage undervisning af høj kvalitet."
Vi har lavet en aftale om at facilitere en debat med folketingskandidater.
Styrelsen gav opbakning til, at vi går videre med det.
I forhold til FH afventer vi udspil.
Forslag fra kommunikationsafdelingen er, at vi arbejder med et kontinuerligt
flow af fakta frem mod valget. En nytænkt og digital form af "fokus på folkeskolen". Vi arbejder p.t. videre med forslaget.
 Andet.
Intet til referat.

6.

Fremtidens skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
 Orientering og præsentation af udkast til ÅLF’s politikpapir.
DRF og arbejdsgruppe 2 orienterede. Styrelsen gav inputs og kvalificering af
udkastet. DRF arbejder videre med papiret.
 Medlemsmøde den 18. marts, styrelsens deltagelse.
JWS, DRF, CI, KVN, ARS og RGA.
 Andet
DRF udarbejder dagsorden og detailplan for mødet og deler den på DLF InSite.

7.

Kursuseftermiddag for TRS.
 Indstilling fra arbejdsgruppe 2.
Styrelsen drøftede indstillingen. Forslag om ændringer sendes tilbage til arbejdsgruppen som ud fra det foreslåede kvalificerer indstillingen.
 Beslutning.
Styrelsesindstillingen sendes retur til arbejdsgruppe 2 og genfremsættes til
endelig behandling på et kommende styrelsesmøde.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 7. marts.
Punktet om justering af folkeskoleloven blev ikke nået. Det kan sendes med ud
på kommende regionale møder og kvalificeres ved styrelsesmødet inden.
Der var en del tillidsvalgte, der gik under mødet.
Kommende TR/TRS regionale møder kan være udfordret i forhold til styrelsens
deltagelse, grundet andre opgaver, kurser mv.
 Opsamling fra TR/TRS/AMR-mødet den 7. marts.
Se ovenstående.

9.

Ansøgning.
 Foreningen Aarhuskolonien.
Formandskabet indstillede, at ansøgningen imødekommes med et bidrag på
10.000 kr. Styrelsen tilsluttede sig indstillingen.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 13.03.2019: Intromøde af Stærkere Læringsfællesskaber. JWS og DRF.
Den 18.03.2019: Møde med Børn og Unge vedr. Aarhusaftalen. JWS og Søren
Bonde.
Den 18.03.2019: FU-møde i KSØ. JWS.
Den 18.03.2019: KSØ-møde. JWS og DRF.
Den 18.03.2019: Arrangement vedr. vestby-skolerne på Tovshøjskolen. JWS,
DRF og Marius Lindersgaard.
Den 19.03.2019: Dialogmøde vedr. ny organisering af MSB. DRF og Marius Lindersgaard.
Den 20.03.2019: Dialoggruppemøde om sammenflytning af Stensagerskolen og
Ellekærskolen. DRF og Marius Lindersgaard.
Den 20.03.2019: Møde med TR og TRS, SteinerSkolen. DRF og Marius Lindersgaard.
Den 20.03.2019: Møde med De Mindre Medlemsgrupper. DRF.
Den 21.03.2019: Møde med dirigenten til ÅLF’s generalforsamling. Formandskabet og konsulenterne.
Den 21.03.2019: Bestyrelsesmøde i AHL Fonden. DRF.
Den 22.03.2019: ÅLF’s generalforsamling.
b) Hovedstyrelsen
HS møde tirsdag og onsdag i kommende uge.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
KLT skulle have deltaget i ulighedens topmøde, men kom ved ansøgning desværre på venteliste.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

11. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes den 21. marts 2019.
Punkter - jf. dagsorden

12. Eventuelt.
Dato for planlagt møde for styrelsen udmeldes snarest.

Dorthe Ryom Fisker

