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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 21. marts 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.30 - 12.30 

Referent: DRF 

Fraværende: CI 

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 14. marts 2019.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
 DRF orienterede vedr. dialogmøde om ny organisering i Magistraten for Sociale 

Forhold og Beskæftigelse. Høringsperiode 12. marts til 12. april. Materialer til-

gås via kommunens høringsportal. 

 

 DRF orienterede fra deltagelse i 1. møde i dialoggruppen for sammenflytning af 

Stensagerskolen og Ellekærskolen. Dialoggruppen indkaldes i en mødekadence 

tilpasset styregruppen. Fokus på god og rettidig kommunikation.  

 

 JWS orienterede vedr. Skødstrup Skole. 

 

 JWS orienterede fra møde med Gordon Ørskov Madsen. Mødet omhandlede 

den kommende arbejdstidskonference for kredsformandsskaber. JWS er blevet 

spurgt om mulig sparring på konferencens indhold.  

 

 JWS orienterede vedr. formandskabets deltagelse i møde om rammeforsøg for 

folkeskoler. Mulighed for rammeforsøg med frihedsrettigheder til folkeskolen 

er ikke uden paradokser, komplikationer og udfordringer. Der er ingen øko-

nomi i forsøget, ej heller krav om opfølgningen. ÅLF sender i kommende uge, 

efter aftale med forvaltningen, en skrivelse vedr. vores holdninger og opmærk-

somhedspunkter til Børn og Unge. Det bliver vigtigt at påpege, at der skal være 

en beskrevet ramme for forsøget, opfølgning, økonomi, regler vedr. personale-
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forhold, arbejdstid mv. Forslaget kan uhensigtsmæssigt understøtte ulighed 

mellem skoler. Der kan dog ses en mulighed for kontrollerede forsøg for vest-

byskolerne i sammenhæng med den politiske proces for Vestbyen.   

 

 JWS orienterede fra møde i KSØ. DLF InSite var et af dagsordenspunkterne fra 

HS. Udfordringer med at bruge erfagruppen som sparring på udvikling af DLF 

InSite. Som kredse har vi en direkte konneks med DLF vedr. InSite. Der skal 

være opmærksomhed også ud på brugerniveauet, i forhold til de forbedringer 

der sættes i værk. HS er også opmærksom på, at der skal være en mere syste-

matisk opfølgning på InSite. HS har besluttet strategiske mål for DLF InSite. 

DLF InSite skal punktsættes på et styrelsesmøde i foråret for styrelsens be-

handling af vores lokale udvikling og arbejde med InSite.  

 

 Arbejdsgrupperne har ikke holdt møder siden sidst. 

 

3. Godkendelse af dagsorden.  
 Dagsordenen godkendt med tilføjelse af ny dot under punkt 5 ’Sammenflytning 

af Stensagerskolen og Ellekærskolen’. Punkterne 4 og 5 ombyttes for behandling i 

den rette rækkefølge. Tilføjelse af nyt punkt 6 ’SurveyXact vedr. skoleårets plan-

lægning’. 

 Øvrige punkter rykker.  

 

4. Fremtidens skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispeha-

ven. 
 Opsamling på medlemsmødet den 18. marts 2019. 

 DRF gav en kort opsamling fra mødet. Generel stor tilfredshed med mødet fra 

medlemmerne. Den skriftlige opsamling skal bearbejdes. Når den er sammen-

skrevet, bliver det til et baggrundsnotat for styrelsens arbejde. Styrelsen skal 

tage stilling til, hvordan vi bruger den fagprofessionelle viden fra medlem-

merne ind i vores politiske arbejde. 

 Vigtigt, at vi får dissekeret problemerne for at finde de rette løsninger og derud-

over prioriteret i en accept af, at ikke alle problemerne kan løses her og nu.  

 Vigtigt, at vi på baggrund af de identificerede problemer afsøger data.  

 Mulighed for, at vi inden konferencen den 23. april laver et formøde med vores 

repræsentanter fra skolerne gerne i samarbejde med de øvrige faglige organisa-

tioner. Arbejdsgruppe 2 udarbejder en skitse til formødet.  

 

 Derudover mulighed for, at vi som faglige foreninger kan indgå i et samarbejde 

med Brabrand Boligforening.  

 

 



 

 

 Sammenflytning af Stensagerskolen og Ellekærskolen. 

 ÅLF’s holdning er, at den tvillingeskole, der lægges op til med sammenflytnin-

gen, ikke er en god og holdbar løsning. ÅLF skal officielt arbejde for at tydelig-

gøre problemstillingen. Stensagerskolen og Ellekærskolens fremtid skal tages 

med ind i den store problemstilling med skolernes kapacitet og i arbejdet med 

vestbyskolerne.  

 

 ÅLF vil arbejde for, at børn i Vestbyen har et attraktivt skoletilbud.  

 

 Andet. 

 Intet til referat. 

 

5. Århus Lærerforenings generalforsamling den 22. marts 

2019.  
 Evt. forslag til vedtagelse eller resolution. 

 Styrelsen besluttede at udarbejde en resolution til GF.  

 Resolutionen skal være en holdningstilkendegivelse. ÅLF’s holdning er styr-

kelse af den lokale skole, også i et fremtidsperspektiv. Arbejdsmiljøet for med-

lemmerne. Samarbejde med ÅLF og de fagprofessionelle om forandringstanke-

gangen. 

 Målet for resolutionen er en tydeliggørelse af, at ÅLF er en aktiv spiller. 

Konverteres eventuelt til et læserbrev til dagspressen mandag.  

 

 Opsamling på praktiske aftaler. 

 DRF samlede op og gav de sidste beskeder.  

 

 Andet. 

 Intet til referat. 

 

6. SurveyXact vedr. skoleårets planlægning.  
 Orientering. 

 Der er efter TR/TRS-mødet kommet flere tilbagemeldinger fra de tillidsvalgte.  

 Begrundelserne fra skolerne vedr. de økonomiske forudsætninger for skoleårets 

planlægning er stærkt bekymrende.  

 

7. TR-samtaler.  
 Indstilling fra arbejdsgruppe 2.  

 FP fremlagde indstillingen på arbejdsgruppens vegne. Arbejdsgruppen ønsker 

styrelsens inputs til kvalificering.  



 

 

 Ønske om, at arbejdsgruppen medtænker ÅLF konsulenternes rolle i samta-

lerne, herunder styrelsens egen rolle og kompetencer i forhold til at facilitere og 

gennemføre samtalerne.  

 Styrelsen har tidligere drøftet, hvordan TRS og AMR kan inddrages i samta-

lerne. I pjecen ’TR i ÅLF’ fremgår det, at styrelsen kan træffe beslutning om de-

res deltagelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.  

 

 Beslutning.  

 Ud fra drøftelsen kvalificerer arbejdsgruppen indstillingen og genfremsætter på 

et kommende styrelsesmøde.  

 

8. Styrelsens mødekalender skoleåret 2019/2020.  
 Gennemgang og beslutning.  

 Mødekalenderen er udarbejdet ud fra de for nuværende kendte møder mv. Vi 

afventer de endelige beslutninger vedr. ny MED-struktur for placering af de 

sidste møder. TR får mødekalenderen ud med en forklaring på, hvorfor 

TR/TRS-møder endnu ikke er fastlagt.  

 Styrelsen tog den fremlagte mødekalender til efterretning.  

 

9. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet for DMM den 20. marts 2019.  

 DRF orienterede fra mødet.  

 

 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 28. marts 2019.  

 Evaluering af GF, Justering af Folkeskoleloven, mulighed for at de tillidsvalgte 

på møderne med udgangspunkt i teksten, tager der indledende drøftelser. Op-

samling på SurveyXact vedr. skoleårets planlægning.  

 KVN, JHE, AK, RGA og FP deltager i de regionale møder. Afbud fra den 

resterende styrelse. 

 

10. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 25.03.2019: Lokalrådsmøde og lokalrådskonference i Lån&Spar. JWS. 

Den 25.03.2019: Styregruppen 1. Maj. DRF. 

Den 25.03.2019: Møde Pædagogisk udviklingsforum KSØ. DRF. 

Den 26.03.2019: Forretningsudvalgsmøde, HMU-MBU. JWS. 

Den 26.03.2019: Møde med TR og TRS, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. 

DRF og Marius Lindersgaard.  

Den 26.03.2019: Møde med Børn- og Unge-chefen for skolerne. JWS.  

Den 27.03.2019: Generalforsamling i Ejerforeningen Grønnegade 80. JWS. 

Den 27.03.2019: Møde FH. JWS.  



 

 

Den 28.03.2019: Regionale TR/TRS-møder. 

Den 28.03.2019: Følgegruppemøde "Forstærket indsats for ordblinde i udsko-

lingen". DRF.  

 

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. 

 

11. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 28. marts 2019. 

 Punkter - se årshjul. 

 

12. Eventuelt.  
Styrelsesinternat september 2019 holdes på Comwell Rebild Bakker.  

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


