Aarhus, den 4. november 2019
D2019-292061

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 24. oktober 2019

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 11.10 - 13.10

Referent:

DRF

Fraværende:

CI og 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 10. oktober 2019.
Referatet godkendt med enkelte præciseringer.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde om styrket praksisfaglighed i læreruddannelsen.
Mødedeltagelse af Børn og Unge, ÅLF, AaS og VIA. Kommissorium og prøvehandlinger. Arbejdsgruppen vil på baggrund af styregruppens drøftelser og
anbefalinger udarbejde udkast til en prøvehandling for udvalgte skoler i efteråret 2020. Der er placeret opmærksomhed på ressourcer.
DRF orienterede om, at det planlagte møde med interessentgruppen bag "Hvad
skal vi med skolen?" desværre blev aflyst grundet mange afbud. DRF vil med
arbejdsgruppen arbejde på et nyt møde.
DRF orienterede vedr. sag om VIA Læreruddannelsen og KRIFAs deltagelse i
arrangement. Den 23. oktober var det organisationernes dag på VIA. Alle de
faglige organisationer, der er overenskomstbærende for de fag, VIA Campus C
uddanner til, havde varslet at udeblive, såfremt KRIFAs invitation ikke blev
trukket tilbage. Dette var desværre ikke tilfældet, hvorfor KRIFA stod alene på
VIA. Vi er i kontakt med VIA’s ledelse og vil snarest holde møde med ledelsen
igen.
JWS orienterede om sag vedr. et fremtidigt møde om etablering af FH-Aarhus.
Mødeindkaldelsen har affødt reaktioner fra enkelte af FTF organisationerne.
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Reaktionerne er i forhold til processerne for etablering af FH-Aarhus. Det varslede møde bliver afviklet som indkaldt.
JWS orienterede fra kredsformandsmøde den 23. oktober 2019. Opfølgning på
formandens bemærkninger under afslutning på kongressen. Ønske fra DLF’s
formandskab om intensivering af samarbejdet med kredsformændene med
mulighed for forbedring af kulturen for kritik.
Punkt vedr. nationale test. Afskaffelsen af nationale test er udsat af ministeren.
Punkt vedr. læreruddannelsen. Der har været et pres på ministeren i forhold til
en 5 årig læreruddannelse og derfor også den kommission, der skulle nedsættes
for justering af læreruddannelsen.
Punkt vedr. lærerkommissionen. Det er besluttet, at der ikke vil blive afholdt
regionale TR-møder forud for den 16. december, hvor kommissionen kommer
med anbefalingerne.
Ministeren kommer sammen med Anders Bondo til regionale møder med deltagelse fra DLF’s kredse.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Styrelsesinternat den 12.-13. september 2019.
 Opsamling, herunder evaluering af internatet.
Gode tilbagemeldinger på ekstern afvikler af internatet. Positivt at være afsted
samlet og med øvelser, der understøtter samarbejdet.
Gode tilbagemeldinger på anvendelsen af diskmodellen, hvem er vi. Opbygningen af internatet gav mulighed for flere forskellige samtaleformer.


Forslag til procesplan på baggrund af opsamling på internatet og behandling af indstilling fra KVN.
Indstillingen fra KVN indgår i den skitserede proces for opsamling på internatet.

5.

ÅLF’s regnskab perioden 1. januar-30. september 2019.
 Gennemgang og spørgsmål.
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

6.

Aula.
 Status.
 Medlemshenvendelse vedr. Aula.
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

7.

Aarhus Kommunes budget.
 Siden sidst.
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

8.

ÅLF’s aktivitetspulje.
 Orientering.
 Behandling af ansøgninger.
DRF udarbejder en skriftlig indstilling til styrelsen, som udsendes til behandling på DLF InSite. Derefter sendes besked til ansøgere.

9.

Status på møder og arbejde i foreningen.
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

10. FH-stormøde for AMR-året den 12. december 2019.
 Udpegning af deltager(e).
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde

11. TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 10. oktober.
 Punkter til TR/TRS møde den 31. oktober
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

12. Meddelelser.
a) Foreningen
b) Hovedstyrelsen
c) Arbejdsmiljø
d) Andre
e) Kurser og konferencer
h) Henvendelse fra medlemmer
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

13. Næste møde.
Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 31. oktober 2019.

14. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

