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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 7. november 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 09.30- 

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 31. oktober 2019.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede vedr. deltagelse i møde om fusionsprocessen i vestbyen.  

På mødet blev der blandt andet drøftet TR besætning på den nye fusionerede 

skole. I overgangsperioden lægges der op til, at der kan være flere tillidsvalgte.  

 

JWS orienterede fra møde i arbejdsgruppen for AKUT midler. Gruppen er ned-

sat af FMU. Det er fortsat intentionen, at de midler, der kommer centralt fra, 

skal anvendes mere uddannelsesrettet fremfor konferencer etc. Det skal være 

reel uddannelse og værktøjer, der kan bruges i organisationen. Sundheds-

fremme, digitalisering og forandringer er temaer til forløb. Alle faglige organi-

sationer skal tage ansvar for, at de tillidsvalgte får viden om og mulighed for at 

deltage i de uddannelsesforløb, de centrale parter har aftalt.  

 

JWS orienterede fra deltagelse i åbningen af afdeling for Børns Vilkår i Aarhus. 

ÅLF var inviteret, da vi er interesseorganisation og har støttet med midler til 

Børnenes grundlovsmøde. Børns Vilkår kan blive en samarbejdspartner for os i 

flere sammenhænge.  

 

Arbejdsgrupperne har ikke haft møde 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 
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4. DLF’s kongres den 1.-3. oktober 2019.  
 Evaluering og opsamling fra egen kongresforberedelse og kongresforbere-

dende møde i KSØ regi.  

Drøftelse af den kommunikation, ÅLF havde omkring næstformandsvalget.  

Kan de kongresforberedende møder kvalificeres for en bedre forberedelse til 

kongressen, og ÅLF melde ind med forslag? Der er allerede på kredsformands-

niveau et ønske om at kvalificere de kongresforberedende møder. 

Vi skal arbejde videre med, hvordan vi lokalt forbereder kongressen særligt 

med fokus på, at vi har kongresdelegerede, der ikke er en del af styrelsen. 

Mulighed for, at KSØ kredsene mødes på en måde, hvor det bliver muligt at 

tale bedre og mere i dybden sammen.  

 

 Evaluering og opsamling fra kongressen. 

Evaluering af den elektroniske afstemning på kongressen. Det bør være sådan, 

at afstemningsresultaterne på kongressen er tydelige for kongressen på skrift. 

Og ikke mindst en tydeliggørelse af, hvad der i de konkrete afstemninger 

stemmes om. 

 

Oplæg fra Education International var spændende. Godt med perspektiveringer 

til de fælles udfordringer fagforeningerne står med, og hvordan kan vi søge 

fælles løsninger. 

 

Stemningen grundet næstformandsvalget var ikke god. Efterlysning af en større 

gensidig respekt for politisk uenighed herunder anvendt retorik. Uheldigt, at 

næstformandsvalget fik lov til at fylde så meget under dagsordenspunkterne 

"Ny Start" og "Er vi gearet til fremtiden?" 

 

 Opsamling fra kongressen: 

 Formandens beretning. Vigtigt budskab i beretningen, at der er en forvent-

ning om, at vi skal skabe handlinger lokalt.  

 Folkeskoleidealet. Arbejdsgruppe 2 tager hul på arbejdet med afsæt i de ud-

meldinger og opgaver, der kommer fra DLF.  

 Periodeforhandlinger og arbejdet med Ny Start. ÅLF skal inden længe ar-

bejde med tidsplan og vores konkrete rolle. Vi skal have lavet en konkret 

plan med en klar forventningsafstemning. Det kan fx være en del af TR/TRS-

kurset. Vi skal klæde TR/TRS’erne på i forhold til opgaver i forbindelse med 

kommissionens anbefalinger. Arbejdsgruppe 1 tager denne opgave. 

 Er vi gearet til fremtiden? Håb om, at der snarest fra centralt hold tages 

beslutning om, hvad vi skal med "Er vi gearet til fremtiden?" Efterspørgsel 

på retning for arbejdet.  



 

 

 Vedtægtsændringer. Herunder kredsgeneralforsamlinger. Vi skal tage stil-

ling og samle op. Vigtigt, at der i behandlingen af det punkt laves en analyse 

af fordele og ulemper. 

 

 Opsamling på placering af opgaver: 

o Folkeskoleidealet. Vi afventer DLF’s udmelding - Arbejdsgruppe 2. 

o Periodeforhandling og Ny Start - Arbejdsgruppe 1. 

o Er vi gearet til fremtiden? Afventer udmelding fra DLF. 

o Vedtægtsændringer. Skal drøftes på et styrelsesmøde, inden det kvalificeres 

i en arbejdsgruppe. 

 

 Andet.  

 Kongres 2020. DRF afsøger lokation mv. 

 Tak til kassereren for god planlægning af det praktiske i forbindelse med 

kongressen.  

 

5. ÅLF’s regnskab perioden 1. januar-30. september 2019.  
 Gennemgang og spørgsmål. Se tidligere udsendt bilag.  

 Kassereren gennemgik regnskabet. Styrelsen tog regnskabet til efterretning.  

 Formanden orienterede vedr. forventede indtægter i forhold til drift af "Funda-

ment til dit lærerliv". 

 

6. Aarhusaftalen.  
 Status og opsamling på offentliggørelse af aftalen.  

Der har efter offentliggørelse af aftalen været en del presse, men mest på de in-

terne linjer. Vi har haft pressekampagne på SoMe, og Folkeskolen har skrevet 

om aftalen.  

Aftalen er præsenteret til de tillidsvalgte på seneste TR/TRS/AMR-møde. TR og 

ledelse er informeret på møder på forvaltningen i starten af ugen. Ligeledes var 

repræsentanter fra forhandlingsudvalget på morgenmøde på G2. 

Implementeringsplan. Forhandlingsudvalget kommer ud på et antal skoler. 

Vi skal se på sammenhængen mellem Aarhusaftalen og de kommende anbefa-

linger fra Lærerkommissionen.  

Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne.  

ÅLF’s guide vedr. bilag 1 skal konsekvensrettes. Konsulenter ser på den opgave 

i kommende uge.  

Børnehaveklasseledere. Lederne stiller spørgsmål til, hvorfor de har et højere 

max undervisningstimetal. I en forhandling skeler parterne til de centrale over-

enskomster. Ud fra det har vi forhandlet det bedst mulige. Det er vigtigt, at det 

understreges, at der også for børnehaveklasselederne fortsat skal være dialog 



 

 

om opgaven. Vi overvejer at lave et møde for børnehaveklasselederne i starten 

af 2020.  

 

 Andet.  

 Intet til referat. 

 

7. Ny budgettildelingsmodel. 
 Orientering fra mødet den 30. oktober.  

JWS orienterede fra det første møde vedr. den nye tildelingsmodel. Der er ned-

sat en referencegruppe med deltagelse af skoleledere fra de 5 distrikter.  

ÅLF’s tilgang er, at der med tildelingsmodellen arbejdes ud fra en objektiv ret-

færdighed, der tilgodeser alle skolerne i byen.  

 

8. Aarhus Kommunes budget. 
 Siden sidst.  

 Budgettet er vedtaget.  

 Der er afsat midler til "Fundament til dit lærerliv." 

 

9. Aula. 
 Status og opsamling.  

Møde med Aula projektleder og Børn og Unge kommunikation. Kritik placeret, 

hjælp er til rådighed, men det er Børn og Unges oplevelse af informationen ikke 

når ud til læreren. Der er ifølge Børn og Unge sendt midler ud til skolerne til 

understøttelse af implementeringen af Aula. 

 

 Perspektiver i det videre forløb.  

DLF skal samle op i forhold kritikken til udbyder. 

På kommende KSØ-møde stiller DRF forslag om et fælles møde mellem Pæda-

gogisk Udviklingsforum og Arbejdsmiljøforum. Mulighed for efterfølgende 

henvendelse til DLF. 

 

10. FH-stormøde for AMR-året den 12. december 2019.  
 Udpegning af deltager(e).  

RGA deltager som hovedstyrelsesmedlem. Det blev besluttet at bevilge 5 plad-

ser, RGA skriver på AMR-konferencen. Deadline mandag den 11. november. 

ARS og KLT deltager som AMR og styrelsesmedlemmer.  

 

11. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 10. oktober. 

Highlights fra regionerne.  



 

 

Ønske om tilbagemeldinger på, hvordan highlights fra de regionale møder be-

handles af styrelsen.  

Stærkere Læringsfællesskaber. Udmøntningen opleves meget forskelligt, 

spørgsmål til læringspartnernes funktion.  

Efterspørgsel på opkvalificering i brugen af DLF InSite.  

Aula har fyldt på møder, herunder spørgsmål til om arbejdsgiver kan forlange 

at medarbejdere skal tage deres PC med hjem. Opmærksomhed på de 215 timer 

i den sammenhæng.  

Ønske om, at Børn og Unge opfordres til at meddele skolelederne, at de skal 

give en instruks vedr. medicinering af elever.  

Videndeling på, hvor meget de enkelte skoler bruger på tilsynsopgaven. Tilsy-

neladende er der stor forskel.  

Hvordan forvaltes de 10 dage ved deltidsansættelser, følges eventuelt op med 

en henvendelse til styrelsen.  

Ledelse har fokus på brug af barns første og anden sygedag.  

Risikovurdering på de enkelte skoler i forhold til problemstilling med en 

gruppe elever, der er politianmeldt. 

Forslag om at flytte Café ÅLF´ert frem til maj måned.  

 

På baggrund af tilbagemeldingerne vedr. highlights drøftede styrelsen mulige 

handlinger. Evaluering af sammenhængen mellem regionale TR/TRS-møder, 

fælles TR/TRS-møder og styrelsen.  

 

 Opsamling fra TR/TRS/AMR-mødet den 31. oktober.  

 Opsamling på Silkeborgvejs temapunkt udskydes til næste styrelsesmøde. 

 

 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 14. november.  

 Den justerede Aarhusaftale og status på AULA. 

 

12. Ansøgninger.  
 Støtte til Almen Modstands høring i Aarhus den 13. november. 

Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 

 Støtte til debatmøde med Bergthora Kristjansdottir den 27. november. For-

mandskabet indstillede et afslag på økonomisk bistand. Styrelsen tilsluttede 

sig indstillingen. Vi bidrager til udbredelse af arrangementet via de sæd-

vanlige kanaler.  

 

 Støtte til krystalnatsarrangement den 9. november.  

Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tilsluttede sig indstillingen.  

 



 

 

13. Meddelelser. 
a) Foreningen 

 Den 09.10.2019: Møde HMU-Underudvalg - Skole. JWS. 

Den 14.10.2019: Opfølgningsmøde med Børn og Unge om Sødalskolen. JWS. 

Den 21.10.2019: Møde DKF-FU. JWS og Michael Rønne. 

Den 21.10.2019: Møde KSØ-FU. JWS. 

Den 21.10.2019: Møde KSØ. JWS og DRF. 

Den 21.10.2019: Styregruppemøde om styrket praksisfaglighed. DRF. 

Den 21.10.2019: Forhandlingsudvalgsmøde mellem Aarhusaftalens parter. JWS, 

DRF, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.  

Den 22.10.2019: Møde med B&U vedr. Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius Lin-

dersgaard og Søren Bonde.  

Den 23.10.2019: Formøde til studierådsmødet den 30. oktober. DRF. 

Den 23.10.2019: Arrangement ’Hvad skal vi med skolen?’ i Foreningernes Hus, 

Aarhus. DRF. 

Den 24.10.2019: HMU-møde, MSB. DRF. 

Den 24.10.2019: Møde mellem MED undervisernetværket og UR-udvalget. JWS. 

Den 25.10.2019: Dialogmøde med Børn og Unge og 1:1 projektet. DRF. 

Den 23.10.2019: Kredsformandsmøde. JWS. 

Den 28.10.2019: Møde med Aarhus Skolelederforenings bestyrelse. JWS og DRF.  

Den 28.10.2019: Forhandlingsudvalgsmøde mellem Aarhusaftalens parter. JWS, 

DRF og Søren Bonde.  

Den 28.10.2019: Orientering om lærernes undervisningstal 2019/2020. JWS og 

Søren Bonde  

Den 28.10.2019: Møde mellem VIA og DLF Region Midt. DRF. 

Den 29.10.2019: Formøde medarbejdersiden HMU, MBU. 

Den 29.10.2019: Møde vedr. input til tematikker til kvalitetsrapporten 6-18 års 

området. DRF. 

Den 30.10.2019: Møde HMU, MBU. JWS.  

Den 30.10.2019: Dialogmøde omkring ny budgettildelingsmodel. JWS og Søren 

Bonde. 

Den 30.10.2019: Studierådsmøde. DRF. 

Den 30.10.2019: Forhandlingsudvalgsmøde mellem Aarhusaftalens parter. JWS 

og Søren Bonde.  

Den 31.10.2019: TR/TRS/AMR-møde.  

Den 01.11.2019: Møde om fusion og ny skole i Gellerup med BUPL og Børn og 

Unge.  

Den 01.11.2019: Møde AKUT arbejdsgruppe. JWS.  

Den 04.11.2019: Møde med uddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokratiet, 

Jens Joel. JWS. 

Den 04.11.2019: Orienteringsmøde for TR og skoleleder om Aarhusaftalen.  



 

 

Den 05.11.2019: Deltagelse i direktørens morgenmøde på G2 om Aarhusaftalen. 

JWS.  

Den 06.11.2019: Deltagelse i Børns Vilkårs åbningsevent. JWS. 

Den 06.11.2019: Konferencen ’Hvad skal vi med skolen?’. DRF.  

Den 07.11.2019: Oplæg - i samarbejde med direktøren for Børn og Unge - for re-

præsentanter fra Børne- og Undervisningsministeriet om styring og ledelse og 

samspillet mellem ministeriet og kommunen. JWS.  

Den 07.11.2019: Møde Børn og Unge vedr. risikovurdering 1:1. DRF. 

Den 08.11.2019: Oplæg for 1. årgang på læreruddannelsen. DRF. 

Den 11.11.2019: Møde Arrangørgruppen bag konferencen ’Sammen om Ny 

Start’ den 12. november. JWS.  

Den 11.11.2019: KSØ-møde. DRF. 

Den 12.11.2019: Konferencen ’Sammen om Ny Start’. Styrelsen.  

Den 13.11.2019: Deltagelse i projektet ’Karakterfri hverdag’ på Gammelgård-

skolen. DRF. 

Den 13.11.2019: DKF-FU-møde. JWS og Michael Rønne.  

Den 14.11.2019: Møde med DLF’s sekretariatschef. JWS.  

Den 14.11.2019: Temadrøftelse om ’Styrket værdi for borgeren – værdibegrebet 

og vidensinformeret ledelse og praksis’. JWS og Michael Rønne.  

Den 14.11.2019: Møde med PPR og Specialpædagogik. DRF. 

Den 14.11.2019: Regionale TR/TRS-møder.  

Den 15.11.2019: Møde mellem DKF, AC og Borgmesterens Afd. vedr. Bedre lo-

kale instruktioner. JWS og Michael Rønne.  

 

b) Hovedstyrelsen 

Intet til referat. 

 

c) Arbejdsmiljø 

Rikke oplyste, at Peter Dahler-Larsen har kronik i Politiken Søndag om under-

søgelse af APV og forslag om krav til offentliggørelse af APV. 

 

d) Andre 

Intet til referat.  

 

e) Kurser og konferencer 

Konference ”Hvad skal vi med skolen” den 6. november. DRF, KLT og RGA 

deltog fra ÅLF.  

 

h) Henvendelse fra medlemmer 

Intet til referat. 

 



 

 

14. Næste møde.  
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 14. november 2019. Punkter – se 

årshjulet.  

 

15. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


