Aarhus, den 26. august 2019
D2019-216795

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 15. august 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 10.00 - 12.30

Referent:

DRF

Fraværende:

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 27. juni 2019.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. arbejdet i "Hvad skal vi med skolen - Aarhus?" Arbejdsgruppen bag initiativet har været samlet, og der bliver indkaldt til et arbejdsmøde i interessentgruppen i oktober. Vi arbejder hen imod en forårskonference
med overskriften "Vision for folkeskolen i Aarhus - 2030".
DRF orienterede vedr. kommende møde mellem de overenskomstbærende organisationer, der organiserer de professioner VIA - Campus C uddanner til.
Mødet skal gerne udmønte sig i en samarbejdsaftale mellem VIA og organisationerne herunder vores studieorganisationer.
TR-uddannelsen. Status på nye TR’ere i ÅLF ved skoleårets start. 3 nye for
folkeskolerne og 2 for de mindre medlemsgrupper.
JWS orienterede om afsendt brev til borgmester og rådmand vedr. 50/50
finansieringen af understøttende undervisning. Brevet er afsendt i juni måned,
der er endnu ikke kommet svar.
JWS orienterede fra HMU-seminar omkring budget og regnskab. MED’s
kompetencer ift. økonomi. Herunder også drøftelser af HMU’s rolle i forbindelse med budget og regnskab på Børn og Unges arbejdspladser.
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JWS orienterede vedr. status på "Fundament til dit lærerliv" Igen en god pressedækning på projektet og 21 tilmeldte nye lærere til kommende skoleår.
JWS orienterede vedr. kommende møde vedr. DLF "Ny start" projektet i samarbejde med 4 kommuner. Projektet handler om skoleårets planlægning. Der
planlægges fortsat med en stor konference 12. november 2019.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

ÅLF’s regnskab og budget perioden 1. januar - 30. juni
2019.
 Gennemgang og spørgsmål.
Kassereren gennemgik regnskabet. Styrelsen havde enkelte uddybende spørgsmål og kommentarer. Styrelsen tog derefter regnskabet til efterretning.

5.

DLF’s kongres den 1. - 3. oktober 2019.
 Dagsordens punkter.
Opmærksomhed på kredsudsendelse på 043/2019 vedr. folkeskoleidealet. På
kommende styrelsesmøde drøftes indhold og eventuelle kommentarer.
 Diverse kongresforberedende møder.
De udmeldte møder blev konfirmeret. Praktisk aftales på kommende styrelsesmøde.

6.

Analyse af folkeskolens økonomi.
 Gennemgang af det specialiserede område. Se bilag 3 og 4 i materialet.
JWS gennemgik i hovedtræk analysen med fokus på det specialiserede område.
Styrelsesdrøftelse ud fra analysen og gennemgangen.
I drøftelsen et højt fokus på inklusionsopgaven, herunder drøftelse af mulige
løsninger - både økonomiske og pædagogiske.


Orientering om ’håndtag til bedre ressourceudnyttelse’. Se bilag 5 i materialet.
Styrelsen genoptager, på kommende styrelsesmøde, drøftelsen om mulige
håndtag til forbedringer af skolernes økonomi.

7.

Medlemsarrangementer 2019.


Evaluering af forårets arrangementer.

Vores medlemsarrangementer fungerer godt, trækker medlemmer til, og er en
god branding af ÅLF. Vi kan se, at mange kredse i DLF har taget initiativet om
medlemsarrangementer til sig. Godt for fællesskabet og sammenhængskraften i
DLF og i de enkelte kredse.


Gennemgang af efterårets arrangementer og udpegning af ansvarlige styrelsesmedlemmer til de enkelte arrangementer.
Biografarrangement den 19. august - DRF ansvarshavende
Inklusion er for alle! Den 25. september - DRF ansvarshavende, FP
Tir Ná Noq den 4. oktober - KLT ansvarshavende, derudover alle.
Juletræsfest den 5. december - Er ført til kalender for hele styrelsen.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Punkter til TR/TRS-mødet den 22. august.
Jf. fremlagt forslag til dagsorden.

9.

Ansøgninger.
 Støtte til udgivelse af bog om kolonierne på Ahl Strand.
Næstformanden indstillede støtte på 5.000 kr. Styrelsen tiltrådte indstillingen
 KvindePolitiskForum.
Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 14.08.2019: Formøde mellem faglige organisationer vedr. indgåelse af samarbejdsaftale med VIA. DRF.
Den 19.08.2019: Bilateralt møde med B&U om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius
Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 19.08.2019: Forretningsudvalgsmøde i KSØ. JWS.
Den 19.08.2019: KSØ-møde. JWS og DRF.
Den 19.08.2019: Medlemsarrangement ’Ser du månen Daniel’ i Biocity, Skt.
Knuds Torv.
Den 19.08.2019: Møde mellem VIA og de faglige organisationer vedr. indgåelse
af samarbejdsaftale. DRF.
Den 20.08.2019: Møde med B&U om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 20.08.2019: Møde medarbejdersiden HMU, MSB. DRF.
Den 20.08.2019: DKF’s organisationsmøde. JWS, DRF og Michael Rønne.
Den 21.08.2019: Møde vedr. tværkommunalt projekt om Ny Start. JWS.
Den 21.08.2019: Møde HMU, MSB. DRF.

Den 22.08.2019: TR/TRS-møde.
Den 23.08.2019. Formøde med Borgmesterens Afd. vedr. mødet mellem
DKF/AC og Borgmesterens Afd. den 4. september.
Spørgsmål til henvendelse fra kredsformænd vedr. DLF sekretariats sammensætning. Jf. artikel i Folkeskolen 12. august 2019. Formanden for ÅLF er ikke
medunderskriver og redegjorde hvorfor.
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.

11. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 22. august 2019

12. Eventuelt.
Styrelsesmedlemmer skal huske at revidere regionsgrupperne på DLF InSite.

Dorthe Ryom Fisker

