Aarhus, den 2. september 2019
D2019-223771

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 22. august 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.30 - 11.50

Referent:

DRF

Fraværende:

CI

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 15. august 2019.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde mellem faglige organisationer og VIA Campus ledelsen. Konstruktivt møde - VIA udarbejder en oversigt over møder og arrangementer, hvor vi som faglige organisationer er inviteret eller bidrager. Listen
deles i to spor, et fælles campus spor og et spor for de enkelte uddannelser. Der
var fra VIA desværre ikke opbakning til en nedskrevet samarbejdsaftale, men
det blev aftalt, at der fremadrettet skal indkaldes til et årligt møde med deltagelse af de faglige organisationer, campusledelsen og uddannelseslederne fra
de forskellige uddannelser. Vi afventer oversigt og referat fra mødet. Efter mødet er det offentliggjort, at Louise Gade stopper ved VIA.
DRF orienterede fra afholdt medlemsarrangement den 19. august. Arrangementet afviklet efter planen, glade medlemmer og god film!
DRF orienterede fra HMU, MSB. Organisationsændringen i MSB er trådt i kraft
fra 1. august. Der er pt. flere matrikelflytninger og interne omstruktureringer.
Det forlyder til at gå efter planen. Enkelte steder er udfordret af sen udmelding
om flytning. Der er fortsat højt fokus på risikovurderinger i forbindelse med
omorganiseringen.
På mødet blev der orienteret vedr. kommunens budget. Partierne har fremsendt
budgetforslag. Det forlyder, at borgmesteren indstiller, at der skal tilføres midler grundet den demografiske udvikling. Der er peget på midler til ældreområ-
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det, børn og unge og socialområdet. Ifølge direktøren forventes det, at KL og
regeringen har en økonomiaftale på plads inden budgetprocessen i Aarhus.
Der bliver mulighed for at få information og drøfte budgetforslag med byens
partier ved en budgetmesse den 9. september fra kl. 17.00-20.00.
JWS orienterede fra møde vedr. "Ny Start" projektet. Der var deltagelse af 5
kommuner og DLF kredse. Stor enighed blandt deltagerne om, at samarbejde er
vejen frem, hvis vi skal lykkes med opgaven i folkeskolen. Med den fælles folkeskole som målet skal der være en anerkendelse af, at den fælles opgaveløsning skal være på alle niveauer. På kommende møde vil der være fokus på,
hvordan erfaringerne og resultaterne fra arbejdet med "Ny Start" projektet bliver delt med alle kredse og kommuner.
JWS orienterede fra møde i KSØ. Gennemgang af hovedstyrelsesmateriale, herunder drøftelse af læreruddannelse ud fra de seneste evalueringer af læreruddannelsen. Vigtigt, at vi internt i DLF bliver mere enige om målet med en 5 årig
læreruddannelse også med vores studieorganisation LL. Drøftelsen indeholdt
også om nytænkning af læreruddannelsen, så uddannelsen også kvalitativt og
indholdsmæssigt er målrettet det fremtidige arbejdsmarked, karriereveje, lederuddannelse etc. RGA supplerede, at hovedstyrelsen på deres møde i denne
uge skulle have haft et oplæg vedr. læreruddannelsen i Norge. Det oplæg blev
desværre ikke til noget.
KSØ projekt for nyuddannede var ligeledes på dagsordenen.
JWS orienterede vedr. vores egen organisering i forhold til HMU. Hvordan vi
understøtter organiseringen og økonomien fra områdeMED bliver en del af
kommende møde i HMU.
KVN orienterede vedr. møde dags dato med to øvrige TR’ere. Indholdet er udvikling af faglig klub.
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med en anbefaling vedr. Lærerens Dag.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med TR-samtaler, TR/TRS-kursus og kursuseftermiddag for TRS.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt

4.

DLF’s kongres den 1. - 3. oktober 2019.


Dagsordens punkter.

Der er ikke kommet yderligere materiale.
 Input til DLF’s forslag til et folkeskoleideal.
Væsentlig pointe i læsningen af idealet er netop, at det er et ideal og skal læses
sådan. Den tilgang forklarer intentionen med den vedlagte læsevejledning og
bilaget med tankerne bag et folkeskoleideal.
Styrelsen har følgende kommentarer til afsnit i idealet. De indsendes til DLF
inden den 29. august 2019. DRF sender på vegne af styrelsen.
Afsnit:
IV - begrebet kultur. Kan der i afsnittet tilføjes noget, der tydeliggør, at kultur er
dynamisk? Forslag til, at der i 2. sidste linje tilføjes ordet - dynamisk... et levende og dynamisk kulturfællesskab.
VI - Forslag til at ordet - bedømmes - udgår af sætningen i sidste del afsnittet.
Ordet evaluering indeholder "bedømmelsen", i en feedback/feedforward tænkning. Ved at fastholde ordet bedømmelse anerkender vi karakterer som enkeltstående summativ metode. Ved evaluering som det bærende ord er formativ
feedback indeholdt.
X - forslag til ændring i læsevejledningen til X. Sidste sætning ændres til ’Når vi
taler om dokumentation, handler det om evaluering og opfølgning’.
Data er indeholdt i ordet dokumentation.
Ønske om, at der kommer overskrifter i idealet for læsevenlighed.
Drøftelse af implementering - hvordan skal idealet præsenteres? Vigtigt for
modtagelsen ikke mindst vores medlemmer. På kongressen skal vi have markeret, hvad det betyder, at "idealet skal ud at leve". Tydelighed på - hvad skal idealet ?
 Praktisk vedr. kørsel mv.
Kørsel den 26. august.
RGA kører inkl. Dorthe K, ARS og Morten
AK kører inkl. LSJ
JHE kører inkl. JWS, DRF og Jørn
KVN kører selv
CKM kører selv
FP kører inkl. KLT
CI - uafklaret.

5.

ÅLF’s aktivitetspulje skoleåret 2019/2020.


Indstilling fra arbejdsgruppe 2 vedr. styrelsens retningslinjer for behandling
af ansøgninger samt revideret ansøgning og vejledning.
Overskriften ændres til ’Styrelsens vejledende retningslinjer’.
Styrelsen tog det fremlagte til efterretning.
DRF sender ud til de tillidsvalgte. Der arbejdes på en uddybende beskrivelse af,
hvad man kan søge til.

6.

Analyse af folkeskolens økonomi.
 ’Håndtag til bedre ressourceudnyttelse’. Se bilag 5 i materialet.
 Fortsat drøftelse om mulige håndtag til forbedringer af skolernes økonomi.
Punktet udsat til kommende møde.

7.

Styrelsesinternat den 12. og 13. september 2019.
 Forelæggelse af program.
Programmet blev fremlagt og styrelsen tog det til efterretning.
 Aftale om praktiske detaljer.
Husk udetøj/fritidstøj til udendørsøvelser. Kørsel løses på kommende møde.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens TR/TRS-møde.
Jf. dagsordenen.
 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 29. august.
Aktivitetspuljen, DLF’s kongres.

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 20.08.2019: Fælles ledelsesmøde mellem BUPL og ÅLF. JWS og DRF.
Den 26.08.2019: Møde med B&U om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 26.08.2019: Kvartalsmøde med rådmand og direktør for Børn og Unge.
JWS.
Den 26.08.2019: Valgmøde til næstformand for Danmarks Lærerforening.
Den 27.08.2019: Møde FællesMED. JWS.
Den 27.08.2019: Forretningsudvalgsmøde i HMU, MBU. JWS.
Den 27.08.2019: Forhandlingsudvalgsmøde om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 28.08.2019: FH møde for FTF og organisationer. JWS.

Den 29.08.2019: Møde med Per B. Christensen, Lærerkommissionen. JWS.
Den 29.08.2019: Regionale TR/TRS-møder.
Den 29.08.2019: Bestyrelsesmøde for AHL Fonden. DRF.
Den 30.08.2019: 6-by-møde. JWS og DRF.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
RGA har sendt velkomstmail til nyvalgte AMR’er for velkomst, intro til kurser
mv.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
DKF’s halvdagsmøde den 20. august vedr. styring i det offentlige. JWS, DRF og
KLT deltog.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

10. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 29. august 2019.
Punkter jf. årshjul

11. Eventuelt.
Intet til referat

Dorthe Ryom Fisker

