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Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 19. september ’19

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 09.40 - 12.00

Referent:

DRF

Fraværende:

CI. ARS kom kl. 10.15

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 5. september 2019.
Godkendelse af referatet blev udsat til et kommende møde.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde i Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen på
VIA.
Orientering vedr. optag på læreruddannelsen. Aarhus fastholder optaget på 505
nye studerende. Øvrige uddannelsessteder i VIA har alle et fald i optaget. De to
uddannelsesstationer i Randers og Holstebro har lavt optag, hvilket betyder, at
der allerede nu skal laves en evaluering vedr. fortsættelse.
Drøftelse af nye undervisnings- og læringsformer, herunder digitalisering og
teknologiforståelse på læreruddannelsen. Inputs til kommende temadag, hvor
uddannelsesudvalget skal arbejde med forslag til kommissionen for læreruddannelsen. CFU - Center for Undervisningsmidler har et fald i brugere. Efterspørger hjælp til at øge opmærksomheden på den hjælp og vejledning, der er at
hente på CFU.
DRF orienterede fra møde i DLF - Uddannelsespolitisk Forum (UDPOLFO)
Erfaringsudveksling og opsamling på ´Trainee´ læreruddannelser og Teach
First.
Omfanget ser ud til at være meget lavt, men vigtigt, at DLF og kredsene har
styr på de to alternative tilbud herunder rammevilkår.
Drøftelse af praktik og praksissamarbejde i læreruddannelsen. UDPOLFO vil
gerne, at der laves en kortlægning af kommunernes/skolernes aftaler vedr.
praksissamarbejdet.
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Endelig indeholdt mødet orientering om ny FH struktur i forhold til at finde en
afløser til FTF og LO samarbejdet om uddannelserne ved professionshøjskoler
og erhvervsakademier.
Information og inspiration fra arbejdet med læreruddannelse i Norge. Ny national strategi for kvalitet og samarbejde på læreruddannelserne.
JWS orienterede fra møde med Pædagogisk Afdeling Børn og Unge.
Vi har henvendt os vedr. en problemstilling om, at lærere, der er ansat i almenundervisningen, uden specialpædagogiske kompetencer, bliver bedt om at undervise i specialklasser. Forvaltningen meget lydhøre overfor den rejste problemstilling. PPR og Pædagogisk Afdeling vil vende tilbage med et oplæg til,
hvordan udfordringen kan løses. Vigtig pointe, at eleverne ved den manglende
uddannelse af lærere ikke får den undervisning, de har krav på jf. specialpædagogik.
Investering i sundhed. Kursus i vejledning af forældre i forbindelse med afholdelse af forældremøder. Vi spurgte, om det er en skal opgave. Vi er som forening enige i formålet og behovet for sundhedsindsatsen. Udfordringen er, at
der båndlægges tid på forældremøder, og ikke mindst at afholdelse af forældremøder er en del af arbejdstidsaftalens 215 timer.
Sprogprøver. Eleverne i børnehaveklasser på Ellekær-, Tovshøj- og Sødalskolen
skal inden efterårsferien være færdig med 1. sprogprøve. Eleverne skal bestå
prøverne for at komme i 1. klasse. Midlerne til at løse opgaven er endnu ikke
frigivet.
KOPRA og KOMPAKT. Der er flere udfordringer med de to eftervidereuddannelsestilbud. Der er meget få tilmeldinger, holdene kan ikke oprettes ved for få
tilmeldinger. I forhold til de midler, der er statsfinansierede, stiller vi spørgsmål
ved, hvad en udsættelse af målet i fuld kompetencedækning 2025 betyder, når
midlerne løber ud i 2020. Hvordan sikres det, at midlerne går til lærernes kompetenceudvikling? Opfordring til, at forvaltningen laver en opgørelse af, hvordan det ser ud med undervisningskompetencedækningen.
Justering af folkeskoleloven. Påtalt vores overraskelse over, at 2020 målet ikke
er med i den lokale justering. Vi har påpeget, at vi ikke har været høringspart
på den lokale justering af folkeskoleloven.
JWS orienterede fra SLF styregruppemøde. Der er lavet en baselinemåling på
skoler og dagsinstitutioner. Målingen vil ikke blive brugt decentralt, grundet
for få besvarelser og kritik af formen. Det er et problem, at den viden, der ligger
i den dataindsamling, ikke kommer i anvendelse. Andet læringsloop er gen-

nemført, evalueringen ser fornuftig og positiv ud. Workshops er igangsat, alle
skoler skal igennem med fokus på det lokale arbejde i SLF. Følgegruppen for
SLF er nedlagt, styregruppen fortsætter.
JWS orienterede vedr. havdagsmøde på medarbejdersiden i HMU Børn og
Unge.
JWS orienterede vedr. arbejdet med etablering af den lokale FH struktur.
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med AMR netværksmøder, der er meldt datoer
ud. MED-organisering, herunder RÅ-møder. Der vil blive udarbejdet en forretningsorden for RÅ-møderne. Endelig har arbejdsgruppen arbejdet med, hvordan der laves opfølgning på effekten af de administrerende fællesskaber.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med den praktiske afvikling af TR/TRS-kurset,
TRS-kurset d.d. og stikord til høringssvar vedr. fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

DLF’s kongres den 1.-3. oktober 2019.
 Opsamling på kongresforberedende møde den 16. september.
Styrelsen havde forskellige tilbagemeldinger og oplevelser af mødets afvikling,
indhold og målsætning.
 Dagsordens punkter - kongresudsendelse 4.
Vedr. punkt om DLF’s folkeskoleideal. Overvejelse om, at vi på kongressen skal
følge op på vores ændringsforslag vedr. ordet ´bedømmes´ under idealets
punkt 6. Beslutningen træffes på vores kongresforberedende møde den 26.
september.
´Er vi gearet til fremtiden?´ Der er fremsendt et forslag til vedtagelse og diskussions- og baggrundspapirer.
Drøftelse af, hvad formålet er med vedtagelsen. Er det en accept af, at vi holder
processen i gang? Der savnes mål for projektet ´Er vi gearet til fremtiden?´.
 Valg af formand og næstformand.
Styrelsen drøftede den igangværende interne proces og uro i forhold til valg af
næstformand. De 11 tilstedeværende styrelsesmedlemmer tilkendegav deres
støtte vedr. valg af næstformand. Et overvejende stort flertal af styrelsen tilkendegav støtte til Morten Refskov.

 Andet.
Intet til referat.

5.

Høring vedr. fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen.
 Behandling af foreløbigt udkast til høringssvar.
Høringsfrist den 10. oktober kl. 12.
Punktet udsat til styrelsesmøde den 26. september 2019.

6.

Aarhus Kommunes budget.
 Siden sidst – status.
Punktet udsat til et kommende styrelsesmøde. Orientering gives også d.d. på
TR-mødet.

7.

Styrelsesinternatet den 12.-13. september 2019.
 Opsamling, herunder evaluering af internatet.
Punktet udsat til et kommende styrelsesmøde.

8.

TR/TRS-kursus den 25.-29. november 2019.
 Fremlæggelse af program.
Punktet udsat til et kommende styrelsesmøde.

9.

TR/TRSAMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS-mødet for DMM den 3. september 2019.
 Dagens TR/TRS-møde.
 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 10. oktober 2019.
Punktet udsat til et kommende styrelsesmøde.

10. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 19.09.2019: Kursuseftermiddag for TRS.
Den 23.09.2019: Fælles Arbejdsmiljødag arrangeret af DKF/FTF/DRO.
Den 23.09.2019: Møde KSØ Pædagogisk udviklingsforum. DRF.
Den 24.09.2019: Møde med B&U vedr. Aarhusaftalen. JWS, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.
Den 25.09.2019: Ekstraordinært HMU-møde, MBU. JWS.
Den 25.09.2019: Møde med Foreningen Skole og Forældre. JWS og DRF.
Den 25.09.2019: Medlemsarrangement med Rasmus Alenkær.
Den 26.09.2019: Kongresforberedelse KSØ regi.
Den 27.09.2019: Lokalrådsmøde Lån & Spar. JWS.

Den 30.09.2019: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS.
Den 01.-03.10.2019: DLF’s kongres.
Den 04.10.2019: Medlemsarrangement på Tir Na Nóg i anledning af Lærerens
Dag, 5. oktober.
Den 04.10.2019: Deltagelse i BUPL’s generalforsamling. JWS.
Den 04.10.2019: Første planlægningsmøde vedr. uddannelsesdag for FMU og
HMU’erne 2020. DRF.
Den 07.10.2019: Møde uddannelsesudvalget. DRF.
Den 08.10.2019: Møde HMU-FU. JWS.
Den 09.10.2019: Kredsformandsmøde. JWS.
Den 10.10.2019: Regionale TR/TRS-møder.
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 10. oktober 2019.

12. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

