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Aarhus, den 24. februar 2020 

D2020-041707 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 6. februar 2020 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.45 - 13.45 

Referent: ARS 

Fraværende: DRF og KLT 

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. Valg af referent.  
 ARS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2019, 

16. januar og 21. januar 2020.  
Referatet fra den 12. december 2019 blev godkendt. 

Godkendelse af referat fra den 16. januar 2020 udsættes til kommende møde. 

Forslag til rettelse lægges på InSite, KS gruppen. 

Godkendelse af referat fra den 21. januar 2020 udsættes til kommende møde. 

Forslag til rettelse lægges på InSite, KS gruppen. 

 

3. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede vedr. besøg fra Utdanningsforbundet, Oslo. ÅLF havde sam-

men med BUPL-Aarhus tilrettelagt en formiddag for de besøgende. Fra besøget 

blev nævnt følgende opmærksomhedspunkter og erfaringer. Vi har i Aarhus en 

langt lavere privatskoleandel end i Norge. I Norge er der desuden private, 

kommercielle aktører på skoleområdet. Dette er et væsentligt opmærksom-

hedspunkt, da den udvikling betyder, at folkeskoler også begynder at drives ud 

fra en tanke om at tiltrække elever. Udviklingen ses også på deres dagtilbuds-

område, og her er udviklingen så småt på vej til Danmark. 

 

 JWS orienterede fra møde med Gordon Ørskov Madsen, formand for overens-

komstudvalget i DLF. Mødet handlede om ÅLF’s historik med lokal arbejds-

tidsaftale og procestankegang ift. de kommende periodeforhandlinger. 
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 JWS orienterede om, at der i forbindelse med DKF´s samarbejdsaftale med Aar-

hus Kommune omkring vold, trusler og chikane, arbejdes på at finde 2-3 kom-

munale arbejdspladser, hvor man via prøvehandlinger vedr. fysisk indretning 

eller arbejde med en beredskabsplaner, vil forsøge at mindske antallet af hæn-

delser. Arbejdet forankres i den tværkommunale personalestyregruppe, og i 

DKF. Kompetenceudvikling af medarbejdere kører i MED-sporet, mens dette 

også handler om borgeradfærd og derfor er et politisk arbejde på overordnet 

niveau på kommunalt plan.  

 

 JWS orienterede om, at ÅLF har fokus på, at Børn og Unge øjensynligt bevidst 

rådgiver til ikke at politianmelde i forbindelse med sager omkring vold, trusler 

og chikane. Dette er efter foreningens opfattelse i modstrid med de retningslin-

jer, som FMU har vedtaget. ÅLF har på den baggrund aftalt at holde et afkla-

rende møde med Børn og Unge.  

 

 Arbejdsgruppe 1: Har arbejdet med indstilling til Lærerens Dag. Har kvalifice-

ret høringssvaret vedr. indeklimastrategien, der behandles senere på dette 

møde. Derudover har arbejdsgruppen arbejdet med analyse af strategiplanen. 

 

 Arbejdsgruppe 2: Har arbejdet med temastyrelsesmøde, herunder en ændring 

af styrelsens forretningsorden. Arbejdsgruppen har derudover kvalificeret hø-

ringssvar om balanceplan i MSB. Fortsætter arbejdet med analysen af TR-sam-

taler. 

 

 Ad-hoc arbejdsgruppe om arbejdsmiljø: Har indhentet liste over de valgte 

AMR’er med henblik på at analysere erfaringsalder, fysisk alder og øvrige til-

lidshverv. KLT er udtrådt af gruppen, der nu består af RGA og ARS. 

 

4. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 10 Landsdækkende aktionsdag 

14. marts mod budgetloven indsættes Øvrige punkter rykker.  

 

5. ÅLF’s generalforsamling den 13. marts 2020.  
 Behandling af evt. vedtægtsændringer.  

 Grundet opjustering af vores antal kongresdelegerede skal der ændres i vores 

lokale vedtægter. Vi har nu flere kongresdelegerede end styrelsesmedlemmer, 

hvilket udover vedtægtsændringen kræver en dispensation fra DLF’s vedtæg-

ter.  

 På styrelsesmødet 20. februar 2020 præsenteres et vedtægtsændringsforslag. 

 



 

 

 Indledende drøftelse af den politiske organisering af generalforsamlingen, 

indsatsområde(r), resolutioner, vedtagelser etc., herunder evt. invitation af 

gæster.  

 Der inviteres gæster. Borgmester, børn og unge rådmand, lokale 

fagforeningsformænd og børn og unge-udvalg – jf. tidligere gæsteliste. 

 Efter en drøftelse besluttede styrelsen, at formanden i invitationen til 

borgmesteren giver mulighed for en kort replik. 

 

 Stikord til formandens mundtlige beretning.  

 Styrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning fx indeholder noget om: 

Digitalisering, SLF, Fundament til dit lærerliv, indsats mod vold og trusler, 

budgetmodel, indeklimastrategi, Aarhusaftalen, periodeforhandlinger, for-

håndsaftalen, afholdte medlemsarrangementer, Vestbyen og Ellehøj. 

 

 ÅLF’s budget behandles den 20. februar 2020. Jette Veigert deltager under 

punktet. 

 

6. DLF’s ekstraordinære kongres den 5. februar 2020.  
 Opsamling, herunder evaluering.  

Det vil være ønskværdigt, hvis de på forhånd indsendte forslag udsendes, når 

de kommer til hovedstyrelsens kendskab.  

Det havde været formålstjenstligt, hvis debatten var taget i inddelte afsnit. 

Indledningen kunne være afkortet, da materialet var læst på forhånd. 

Det var rosværdigt, at forslag ikke blev trukket tilbage, men reelt kom til af-

stemning. 

Kan man imødekomme de kritiske røster blandt ikke-delegerede medlemmer, 

der havde ønsker om konkrete krav, eventuelt ved at give et lille indblik i de 

overvejelser, der gør, at man ikke går den vej?  

 

 Andet.  

 Intet til referat.  

 

7. Budgettildelingsmodel.  
 Orientering. 

 Drøftelse af ny tildelingsmodel. 

 Punktet udsat til kommende møde. 

 

8. Høring vedr. forslag til skolernes indeklimastrategi.  
 Behandling af udkast til høringssvar. Høringsfrist 14. februar.  

 Enkelte forslag til tilføjelser. AK finskriver formuleringerne og sender til DRF, 

så hun har dem fredag. 



 

 

 

9. Aarhus Kommunes budget 2020. 
 Orientering. 

 Forventede temaer: 

o Anlægsbudget og klimatiltag. 

o Diskussionen om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.  

o 10. klasser grundet ønsket om at ændre på elevsammensætningen på områ-

det. Herunder undersøge, om man kan etablere 10-klassestilbud med et 

”efterskolelook”, for at gøre det mere attraktivt, samt den udfordring, at alle 

10-klasssestilbud er placeret i sydbyen. ÅLF er opmærksomme på folkesko-

lelov og midler/ansættelser mellem undervisningsområdet og FU-området.  

o Der skal tilbydes erhvervspraktik. Spørgsmål til, om denne store logistiske 

opgave er finansieret. 

o Der vil blive sat fokus på inklusion, særligt mellemformer. Organiseringen 

og placering af specialklasser kommer til at være en debat, ligesom ÅLF sta-

dig vil påpege manglende økonomi på området. 

o Elevfravær bliver øjensynligt et område, som der vil blive sat fokus på 

o Skolemad og kostordning i dagtilbud, herunder selvfinansierede ordninger. 

o Modtageklasser. 

o Transport, særligt taxakørsel af elever. 

o FU-analysen er en pædagogisk analyse uden budgetdel. 

o Dagtilbuddet, her laves en analyse med fokus på økonomi. 

o Refinansiering af eksisterende indsatser. 

 

Konklusion vedr. budgettet. Styrelsen tager punktet op igen efter generalfor-

samlingen evt. som temadrøftelse. Skoleområdet kommer næppe til at fylde 

meget, men især omkring inklusion og mellemformer vil der kunne skabes en 

opmærksomhed. ÅLF har som fokusområde, at de penge, der er afsat på fi-

nansloven, rent faktisk tilføres skoleområdet og undervisning. Derfor er for-

eningen opmærksom på, at de første af de af finansloven lovede midler, er ind-

arbejdet i ny budgettildelingsmodel under specialundervisningen.  

 

10. Landsdækkende aktionsdag 14. marts mod budgetloven. 
Da der ikke arrangeres en lokal aktion, ser Århus Lærerforening positivt på 

arrangementet i København. Støtte til en eventuel deltagelse i demonstrationen 

i København afklares på et kommende møde.   
 

11. DKF’s generalforsamling den 25. februar 2020.  
 Orientering.  

 Andet. 

 Punktet udsat til kommende møde.  



 

 

 

12. Ansøgning. 
 Ansøgning Kvindepolitisk Forum. 

 Formandskabet indstillede et bidrag på 2.000 kr.  

 Styrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 

13. TR/TRS/AMR-møder.  
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 16. januar.  

 Punktet udsat til kommende møde.  

 

14. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 17.02.2020: Ekstraordinært HMU, MSB. DRF.  

Den 17.02.2020: Møde styregruppen 1. maj. DRF og FP.  

Den 19.02.2020: Møde vedr. fusionsprocessen i Aarhus Vest. JWS og MHL.  

Den 20.02.2020: Uddannelsesudvalgsmøde, Læreruddannelsen. DRF.  

Den 21.02.2020: Forhandlingsmøde om Forhåndsaftalen. JWS, DRF, Marius 

Lindersgaard og Søren Bonde.  

 

15. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 20. februar 2020. 

 Dagsordenen opdateres. Emner til beretningen skal foreligge på skrift. 

 

16. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Andreas Ravn Skovse 


