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Aarhus, den 10. september 2018 

D2018-089169 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 27. august 2018 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 17.15-19.15 

Referent: DRF 

Fraværende: CI og KVN 

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 dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt med tilføjelse af ny dot til punkt 2 Spareforslag MSB 

opfølgning 

 

2. Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering 

af Børn og Unge og spareforslag fra Børn og Unge til 

budget 2019. 
 Drøftelse af forslag vedrørende organisering af budget 

 Siden sidst. Vi har i weekenden haft 2 kronikker i aviserne Århus Stiftstidende 

og JP Aarhus.  

 JWS har i de seneste dage haft møder med flere interessenter omkring folkesko-

len, herunder forældreorganisationer og politikere.  

 Debatten om spareforslaget og skolestrukturen er meget aktiv i medierne, 

herunder de sociale medier. 

 Styrelsen drøftede spareforslaget med fokus på det høringssvar, vi som for-

ening skal afgive. Deadline den 12. september.  

 

 Andet 

 Intet til referat. 

 

 Spareforslag MSB opfølgning 

 DRF redegjorde for hovedlinjer i spareforslaget med fokus på de arbejdspladser 

i MSB, hvor vi har medlemmer. Der rettes henvendelse til TR’erne på de rele-

vante arbejdssteder.  
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3. DLF’s OK-konference om arbejdstid. 
 Input fra styrelsen vedr. arbejdstidsdrøftelsen på konferencen.  

 DRF og RGA gav en kort introduktion til konferencens indhold.  

 

4. ÅLF’s aktivitetspulje. 
 Udpegning af deltagere til følgegruppe.  

 Følgegruppen skal stå for udvælgelse blandt ansøgninger til aktivitetspuljen 

samt opfølgning. Det blev besluttet, at der udpeges 3 styrelsesmedlemmer ud 

over næstformanden til udvælgelse. I forhold til opfølgning på projekterne kan 

der udpeges flere styrelsesmedlemmer med mulighed for at dække op til 5 

projekter.  

 De udpegede er DRF, LSJ, CKM og ARS. 

 

5. Eventuelt.  
 Torsdag arbejder arbejdsgrupperne, der er ikke styrelsesmøde.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


