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D2019-129374 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 2. maj 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.15-12.15 

Referent: DRF 

Fraværende: Ingen 

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 Meld-

gaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP, 

Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. og 11. april 2019. 
 Referaterne blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
 Under hensyntagen til den tid der er gået, siden vi sidst har haft styrelsesmøde 

med en samlet styrelse, orienterede JWS og DRF i overskriftsform. Styrelsen 

havde mulighed for at kunne spørge ind til punkterne. 

 

 Styrelsen spurgte ind til:  

 

Ny Start projektet om fælles udvikling af netværk omkring skoleårets organise-

ring. De 6 lærerkredse, der har sat projektet i søen, har mødtes for yderligere 

kvalificering af projektet. Der holdes fremadrettet flere møder med deltagelse af 

skolechefer fra de 6 kommuner. Der arbejdes frem mod en konference den 12. 

november 2019. Der er fortsat lidt udfordringer med at få enkelte af kommu-

nerne med.  

 

Ny ferielov. Vi har afventet, at KL og LC kom med en udmelding på udmønt-

ningen af den nye ferielov. Aarhus Kommune har udmeldt, at medarbejdere 

selv skal betale for de manglende feriedage i overgangordningen. Vi har fra 

ÅLF stillet et forslag om, at overgangsåret kan løses uden medlemmernes selv-

finansiering. Vi er indkaldt til et teknikermøde vedr. beregningerne i nær frem-

tid. Den store udfordring er, at vi er en faggruppe med tvungen ferie.  
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HMU, ny MED-struktur. På kommende møde skal MED-midlerne og anven-

delsen af disse drøftes. Der er meldt ud, at der opfordres til, at der på LMU-ni-

veau holdes 6 møder årligt. Således vil der blive en sammenhængende møde-

kadence med HMU.  

 

ÅLF’s involvering ift. Aarhus Kommunes ansøgning om frikommune ift. Natio-

nale test. JWS havde kort før påske foretræde for Børn og Unge-udvalget med 

en opfordring til, at der ikke kun ansøges om dispensation på indskolingen, 

men i hele skoleforløbet. På det efterfølgende byrådsmøde blev det som be-

kendt vedtaget at søge dispensation for hele skoleforløbet. Der afventes resultat 

af ansøgning om frikommune. Bliver det muligt, er det sådan, at det vil være 

den enkelte skole, der søger om fritagelse for de Nationale test. Vores udtalelser 

om at vi gerne vil bidrage til udvikling af pædagogiske tests, er et bidrag til en 

forståelse af, at styringskæden vendes om, så det er de fagprofessionelle, der 

rekvirerer test for arbejdet med elevernes faglige udvikling. 

 

Aarhus Kommunes budget. Grundet folketingsvalg bliver budgetforhandlin-

gerne/kommuneforhandlingerne forventeligt udsat. Det vil betyde, at Aarhus 

Kommunes lokale budgetforhandlinger skubbes til efteråret.  

 

DKF regi. Samarbejdsaftale med Magistraten vedr. vold, trusler og chikane. Der 

er udarbejdet et brev til Borgmesterens Afdeling med en rejst bekymring vedr. 

stigningen af vold, trusler og chikane. De faglige organisationer har tilbudt at 

indgå i et samarbejde. Der har været afholdt et møde i denne uge, hvor der er 

enighed om at indgå en samarbejdsaftale på området. Der er tre spor. 1) Nor-

meringer, 2) Hvornår siges der stop fra medarbejderside, understøttet af ledel-

sen, 3) Kommunalt niveau - mulighed for superversion.  

 

Deltagelse i konference om skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. 

På konferencen blev der redegjort for byggeprocessen i området, elevtalsprog-

noser og forventet fremtidig befolkningssammensætning. Der var efterfølgende 

mulighed for at deltage i gruppedrøftelser. Hvorvidt de beslutningsdygtige po-

litikere er blevet klædt bedre på efter konferencen er usikkert. Borgmesteren in-

viterede de deltagende til at bidrage til debatten i tiden frem mod den 20. maj, 

som er afslutningen på de politiske drøftelser. 

 

Arbejdstidsseminar. Fra ÅLF bidrog vi med et fokus på de professionsrettede 

tiltag, som fx Professionel kapital. Selve konferencens afvikling havde ikke et 

konkret fokus på kredsenes inputs. Vi fik to fremragende oplæg, Nana Vaaben, 

antropolog, ph.d. 



 

 

Docent på Københavns Professionshøjskole, om Tid, Magt og Penge i og om-

kring lærerarbejdet og Klaus Majgaard, lektor på CBS, om - Hvordan skaber 

styring vilkår for professionel dømmekraft og kvalitet i undervisningen?  

 

Møde i Forum for lempelse af Fælles Mål.  

Fortsatte indholdsdrøftelser denne gang vedr. pejlemærke 4. Vi mangler det 

sidste 5. pejlemærke. Referater fra de 5 møder er skrevet fortløbende og vil 

danne baggrund for den endelige udarbejdelse af de anbefalinger, der skal ud 

til skolerne. Udover det kommende møde vedr. pejlemærke 5 er der fastlagt 

endnu et møde inden sommer. Der er enighed om, at arbejdet skal kvalificeres 

af fx forskere på området. Derudover skal arbejdet deles med ledelser og med-

arbejdere i en form, der endnu ikke er fastlagt. Det vil ikke blive i en ren skrift-

lig form, men fulgt op.  

 

Spørgsmål fra styrelsen vedr. SLF spørgeskema fra EVA. Spørgeskemaet er ud-

sendt til alle lærere og elever. Følgeforskning på SLF er et krav fra A.P. Møller 

Fonden. JWS tager spørgsmål vedr. spørgeskemaet med til styregruppen for 

SLF.  

 

Arbejdsgruppe 1 har ikke haft arbejdsgruppemøde.  

Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med indstilling vedr. TR-samtaler. Indstillingen 

vil blive behandlet på et senere styrelsesmøde. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. ÅLF’s regnskab perioden 1. januar-31. marts 2019.  
 Gennemgang og opklarende spørgsmål.  

 Kassereren fremlagde periodens regnskab. Styrelsen tog fremlæggelsen til efter-

retning.  

 

5. Fagpolitisk pulje 
 Orientering om ny procedure for udbetaling og anvendelse af fagpolitisk 

pulje. 

  Kassereren fremlagde ny procedure jf. udsendt bilag. Styrelsen besluttede, at 

den nye procedure anvendes. Beslutningen er betingelse af, at der udarbejdes 

konkrete retningslinjer, se nedenstående. Proceduren præsenteres på dagens 

TRS/TRS-møde.  

 

 Retningslinjer for anvendelse.  



 

 

  Der skal udarbejdes retningslinjer for anvendelse af hævekortet og retningslin-

jer for, hvad fagpolitisk pulje kan anvendes til konsekvensrettes. Arbejdsgruppe 

1 har ansvaret for udarbejdelse af udkast til retningslinjer.  

 

6. 1. Maj.  
 Evaluering af arrangementerne. 

 Udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

7. ÅLF’s strategiplan.  
 Fremlæggelse.  

 Førstebehandling af strategiplanen.  

 Udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

8. TR/TRS-regionsgrupper 1. april-31. marts 2019. 
 Styrelsens tilknytning til grupperne.  

 FP flyttes til Silkeborgvej. ARS og CI til Grenåvej Vest.  

 

9. Folketingsvalg. 
 Fremlæggelse af plan for ÅLF’s initiativer i forbindelse med FV19. 

 DRF fremlagde drejebog for FV19. Styrelsen tog forslaget til efterretning.  

 

10. Opsamling HMU/LMU struktur.  
 Sammenhænge og mødekadence mellem LMU og HMU. 

 Orientering givet under Aktuel orientering. 

 

11. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra AMR-netværksmødet den 25. april. 

 ARS gav tilbagemelding fra mødet. Der var 9 deltagende skoler. Drøftelser 

vedr. registrering af vold og trusler. Drøftelser om "den gode tone" på lærervæ-

relset. Analyse af, at den pressede hverdag giver udfordringer vedr. overskud, 

og dermed giver det anledning til udfordring af "den gode tone".  

 

 Dagens TR/TRS-møde. 

 På baggrund af ny udmelding fra Børn og Unge vedr. læringsplatforme giver 

DRF i dag en kort orientering på mødet.  

 

12. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 23.04.2019: Møde AKUT arbejdsgruppen. JWS. 



 

 

Den 23.04.2019: Møde med Børn og Unge om Aarhusaftalen. JWS. 

Den 23.04.2019: Konference om skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. 

JWS og DRF. 

Den 23.04.2019: RULL baggrundsgruppemøde. DRF og Marius Lindersgaard. 

Den 24.04.2019: Forhandlingsudvalgsmøde vedr. Aarhusaftalen. JWS, MHL og 

SHB. 

Den 25.04.2019: AMR-netværksmøde. 

Den 25.-26.04.2019: DLF’s arbejdstidsseminar. JWS og DRF. 

Den 29.04.2019: Temamøde om vold og trusler mellem Magistraten og de fag-

lige organisationer. JWS.  

Den 29.04.2019: Møde med BUPL vedr. fælles problemstillinger. JWS og DRF. 

Den 30.04.2019: Møde med Børn og Unge om Aarhusaftalen. JWS. 

Den 30.04.2019: Møde med tillidsvalgte på Stensagerskolen. DRF og Marius 

Lindersgaard.  

Den 30.04.2019: 4. arbejdsmøde i Forum for lempelse af Fælles Mål. DRF. 

Den 01.05.2019. 1. Maj arrangementer.  

Den 02.05.2019: Møde forretningsudvalget for DKF. JWS og Michael Rønne. 

Den 02.05.2019: TR/TRS-møde.  

Den 02.05.2019: Orienteringsmøde for 4. årgang på VIA Læreruddannelsen. 

DRF. 

Den 06.05.2019: Møde med bestyrelsen for Aarhus Skolelederforening. JWS og 

DRF. 

Den 06.05.2019: Møde med Pensionistforum Østjylland. JWS. 

Den 06.05.2019: Møde med PPR og Specialpædagogik. DRF. 

Den 07.05.2019: Forhandlingsudvalgsmøde vedr. Aarhusaftalen. JWS, MHL og 

SHB. 

Den 07.05.2019: Møde med Pædagogisk Afdeling, B&U. JWS og DRF. 

Den 07.05.2019: Møde med LO-Århus vedr. LO-FTF sammenlægning. JWS. 

Den 08.05.2019: Møde FællesMED. JWS. 

Den 08.05.2019: Arrangement ’Hvad skal vi med skolen?’. DRF. 

Den 08.05.2019: Fyraftensmøde for kommende pensionister. DRF, Søren Bonde 

og repræsentanter fra arbejdsgruppen for ÅLF’s Seniorklub. 

Den 09.05.2019: Dialogmøde om det fremtidige regionale og lokale samarbejde i 

FH. JWS. 

Den 09.05.2019: Medlemsarrangement ’Samspil mellem skole og hjem’. JWS og 

DRF. 

Den 10.05.2019: 6-by-møde. JWS og DRF. 

 

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. 

 

13. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 9. maj 2019. 

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


