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Aarhus, den 7. november 2018 

D2018-117743 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 4. oktober 2018 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 08.45-10.30 

Referent: DRF 

Fraværende: JWS 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 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 27. september 2018.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra møde i 6-by regi. Kommunernes budgetter, arbejdstidsaf-

taler og den kommende DLF-kongres var på dagsordenen. Det blev på mødet 

aftalt, at de kommende møder skal indeholde en temadrøftelse med mulighed 

for, at 6-byerne, som samlet forum, kan sætte en dagsorden på politiske temaer.   

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Aarhus Kommunes budget. 
 Orientering - siden sidst.  

DRF orienterede fra møde med Foreningen Skole og Forældre vedr. resultatet af 

budgetforhandlingerne og de fortsatte fokuspunkter.   

 

5. DLF’s kongres den 30.-31. oktober 2018. 
 Drøftelse af dagsordenens punkter. 

DLF’s folkeskoleideal. Behandling af udsendte bilag. Processen er forskubbet et 

år grundet OK18. Arbejdet med folkeskoleidealet genoptages, og kredsene op-

fordres til at benytte den drejebog for aktiviteter og tiltag (kredsudsendelse 

05/2018), der er blevet udsendt. Det blev understreget, at det er vigtigt med en 
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tydelig retning på, hvordan vi drøfter punktet på kongressen, og at den videre 

proces for arbejdet med folkeskoleidealet er klar.  

 Derudover en kort drøftelse af folkeskoleidealets indhold og mål.  

 

Behandling af vedtægtsændringsforslag G1.1 vedr. Lærerstuderendes Lands-

kreds valg af kongresdelegerede. Styrelsen havde ingen kommentarer til forsla-

get. 

 

Behandling af vedtægtsændringsforslag G.2.1 vedr. kredsgeneralforsamlinger. 

Styrelsen drøftede vedtægtsændringsforslaget. Der blev udtrykt forskellige 

holdninger til forslaget. Begrundelser for og imod det fremlagte forslag, herun-

der drøftelser om demokratisk underskud og bæredygtighed.  

Ønske om, at forslaget følges op af en motivation til de kommende kongresfor-

beredende møder.   

 

 Andet.  

 Intet til referat. 

 

6. Lærerens Dag, 5. oktober. 
 De sidste praktiske aftaler.  

Æbler er ankommet. KLT og CKM henter æbler og materialer på foreningen kl. 

14.00. 

Medlemsarrangement - Fredagsbar er på plads. LSJ og JHE er ansvarlige for 

lukning af arrangementet.  

 

7. TR/TRS/AMR-møder.  
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 27. september 2018.  

Oplevelse af, at det var en god idé at lave tastningen på et fælles møde.  

God proces for TR. Tilbagemelding på vigtigheden af, at materialet kan tage 

højde for 6. ferieuge. Ligeledes vedr. konvertering til 2-lærer timer.  

Tilbagemeldingen fra konsulenterne er også positiv.  

 

 Dagens TR/AMR-møde i OmrådeMED.  

Dagens møde er aflyst. Opmærksomhed på, at der den 1. november er en fælles 

MED-dag for HMU og OMU.  

 

 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 11. oktober 2018.  

Hvad betyder en eventuel ny MED-struktur i Børn og Unge for arbejdet? 

Spørgeskemaundersøgelse til TR vedr. MinUddannelse. Tilbagemelding vedr. 

eventuelle drøftelser og ændringer på baggrund af udmelding i ugepakken uge 

11/2018. 



 

 

8. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 08.10.2018: Orientering om organisering af Fællesfunktionerne i Børn og 

Unge. JWS. 

Den 08.10.2018: Forhandlingsmøde Aarhusaftalens parter. JWS, DRF, Marius 

Lindersgaard og Søren Bonde. 

Den 09.10.2018: Møde med Lærernes a-kasse. JWS og DRF. 

Den 09.10.2018: Møde LOKE SLF ’Fra Ontario til Aarhus’. JWS. 

Den 10.10.2018: AKUT arbejdsgruppemøde. JWS. 

Den 10.10.2018: Dialogmøde formændene for BUPL/FOA/ÅLF og Børn og 

Unge. JWS. 

Den 11.10.2018: Følgegruppemøde vedr. Strandskolen. JWS og Malene Vester-

gård. 

Den 11.10.2018: Regionale TR/TRS-møder.  

Den 12.10.2018: Anden samtalerunde til stillingen som direktør for Børn og 

Unge. JWS. 

 

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. 

 

9. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 11. oktober 2018. 

 Se årshjulet 

 

10. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


