Aarhus, den 3. maj 2019
D2019-099462

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 4. april 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 08.45 - 10.30

Referent:

CKM

Fraværende:

JWS, RGA, JHE, CI, KVN og KLT

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.
CKM

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2019.
Referatet godkendt.

3.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra generalforsamling i Ahl Fonden. Sommeren 2018 var
endnu et godt år på Aarhuskolonien. AHL Fonden har tilkøbt et stykke jord af
Syddjurs Kommune, kolonien udvides med et nyt areal til udeaktiviteter. Der
var valg til bestyrelsen, samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
DRF orienterede fra møde med lokalformanden for Skole og Forældre. Vores
kommende fælles arrangement, folketingsvalg 2019, kommunens budget, skoleøkonomianalysen og vestbyskolerne var på dagsordenen.
DRF orienterede fra møde i Forum for lempelse af Fælles Mål. Mødet var desværre udfordret af en del afbud. Drøftelse af pejlemærke 3 - undervisningens
tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven, god indholdsdrøftelse. DRF påpegede
på mødet, at lærere, elever og skoleledere skal med ind i debatten og tiltag skal
trykprøves på gulvet. De fem planlagte møder ud fra de fem pejlemærker gennemføres først.
DRF orienterede fra uddannelsesdag for FMU, HMU’er, FAU og HAU.
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4.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

5.

1. Maj-arrangementer.
 Orientering om fælles fagligt 1. maj i Aarhus.
FP orienterede om de forskellige planlagte debatter i ”debatkuberne”.
Under parolen ”Et solidarisk fællesskab for alle” vil vi forventeligt blive inviteret ind i en debat, sammen med folketingsmedlem fra SF Kirsten Normann Andersen.
Arrangementet starter kl. 11.40 på Rådhuspladsen. Kl. 12.10 går alle fra Rådhuspladsen, her fortsætter arrangementet til kl. 17.00. ÅLF bemander ølvognen
som vanligt.
 Bestilling af øl- og madbilletter.
Styrelsen besluttede at bestille det samme antal som tidligere. FP følger op med
økonomiafdelingen for det eksakte antal.
 ÅLF’s morgenarrangement.
Morgenarrangementet starter kl. 9.30 hos BUPL, der er styr på den praktiske
planlægning.
Fanebærer har ansvar for, at fanen kommer med på dagen.

6.

ÅLF’s mødeplan 2. halvår 2019.
 Beslutning af udkast til forslag.
TR/TRS-møder og regionale TR/TRS-møder er placeret i mødekadence med
HMU-møderne.
Vi udgiver mødeplanen med sidste halvår 2019. Første halvår 2020 afventer,
indtil vi har HMU-møderne på plads.
KSØ-kursus i 2020. Kursus 1 flyttes fra uge 4 til uge 6.
Mødeplanen blev godkendt og sendes ude til de tillidsvalgte.

7.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 28. marts.
Der var tilbagemeldinger fra nogle af de regionale møder.
Det ser ud til, at bilag 1 drøftelserne er godt i gang.
Ros til ÅLF’s generalforsamling. Medlemmer glade for stedet.
Ros til aktivitetspuljen, forhåbninger om at den videreføres i 2020.
Regioner giver udtryk for, at de er glade for, at vi bevarer regionerne.
Flere tillidsvalgte udtrykker, at de er pressede på arbejdsopgaven.

 Punkter til AMR-netværksmødet den 25. april.
DRF kontakter RGA.

8.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 08.04.2019: Møde UR-udvalget og MED-undervisernetværket. JWS.
Den 08.04.2019: Møde KSØ-FU. JWS.
Den 08.04.2019: Møde KSØ. JWS og DRF.
Den 09.04.2019: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS.
Den 09.04.2019: Møde HMU, MBU. JWS.
Den 09.04.2019: Møde med tillidsvalgte for vestbyskolerne. JWS og DRF.
Den 10.04.2019: Forhandlingsudvalgsmøde vedr. Aarhusaftalen. JWS, MHL og
SHB.
Den 10.04.2019: Deltagelse i oplæg på AU vedr. Den finske model. DRF og MK.
Den 10.-12.04.2019: KSØ-kursus. DRF og FP.
Den 11.04.2019: FMU’s strategiske drøftelse. JWS.
Den 11.04.2019: Møde med rådmanden for Børn og Unge vedr. budget 2020.
JWS.
Den 12.04.2019: Statusmøde vedr. APV-opfølgning på Strandskolen. JWS.
DRF har taget kontakt til to medlemmer fra Gammelgårdskolen for deltagelse i
Folkemødet 2019. Medlemmerne er med skolen en del af forsøget om karakterfri skoler og inviteres til at bidrage i vores planlagte debat. Vi afventer svar.
Der er meget få tilmeldte til vores formøde i forbindelse med konferencen og
Fremtidens skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Gellerup.
Styrelsens deltagelse i forårets medlemsarrangementer:
1. maj – alle deltager, RGA skal deltage i en anden by, så forventeligt afbud.
8. maj – DRF er arrangør sammen med Jørn Kokkendorff og Lars Overballe fra
Seniorklubben.
9. maj – samspil mellem skole og hjem i Århussalen. Der er 150 pladser. DRF og
JWS er arrangører. Er der styrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, skal de
tilmeldes via hjemmesiden.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.

d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

9.

Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 11. april 2019.
Ifølge årshjulet. Mulighed for at orientere sig om arbejdstidskonferencen i april.
Opgaven til kredsen findes på DLF InSite.

10. Eventuelt.
Spørgsmål vedr. mailadresser og telefonnumre på de tillidsvalgte. Grundet
GDPR, er de ikke længere tilgængelige på hjemmesiden. Mailadresser kan findes på InSite i TR-gruppen. Der arbejdes på en løsning for telefonnumre.

Dorthe Ryom Fisker

