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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 21. januar 2020 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 17.00 - 19.00 

Referent: ARS 

Fraværende: DRF 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 12. december 2019 

og 16. januar 2020.  
 Godkendelse af referat fra den 12. december og 16. januar udsat til kommende 

møde.  

 

 Ønsket om tilføjelse til punktet Aktuel orientering vedr. mødeinvitation fra 

borgmesteren i referatet fra mødet den 19. december kan ikke imødekommes, 

da referatet er godkendt. I stedet laves en tilføjelse til referatet fra den 16. januar 

under punktet Eventuelt.  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
 JWS orienterede vedr. møde med Danske Skoleelever og Dansk Center for 

Undervisningsmiljø. Der er i lovgivning krav om undervisningsmiljørepræ-

sentanter, og de to nævnte organisationer vil derfor gerne høre, om der kan la-

ves et samarbejde mellem AMR i ÅLF og undervisningsmiljørepræsentanter. 

ÅLF har vist interesse og kontakter rådmanden. Fokus på, at AMR kan ud-

danne undervisningsmiljørepræsentanter. Det er samtidig et godt tema for 

samarbejde med Danske Skoleelever.  

 

 JWS orienterede fra møde i HMU, hvor der har været drøftet omplaceringer i 

Børn og Unge. Der er ikke lagt op til, at proceduren vedr. omplacering for sko-

leområdet ændres, men på fx dagtilbudsområdet mv. sker der ændringer ift. til 

at opslå stillinger. 

 Børn og Unge har udarbejdet et skriv om, hvordan man modtager medarbej-

dere, og dette skal opprioriteres.  
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 Derudover sker der en ændring ift. medarbejdere, der takker nej til nyt tjeneste-

sted eller ansættelsesforhold i forbindelse med omplacering, således man nu 

betragtes opsagt fra den dag, man takker nej. Århus Lærerforening vil derfor 

også fremadrettet rådgive tillidsvalgte og medlemmer ift., at man ikke skal sige 

nej til en stilling i forbindelse med omplacering, men altid kontakte Århus Læ-

rerforening først.  

 

HMU har diskuteret Social kapital-målingen for skoleområdet og initiativer i 

den forbindelse. Der udbydes 3 arbejdsseminarer. Disse er ikke godkendt af 

medarbejdersiden i HMU.  

 

HMU’s underudvalg Skole har igangsat en proces for afsøgning af, hvorfor 

skoleområdet ligger så forholdsvist lavt på social kapital.  

 

JWS orienterede fra møde i styregruppen for SLF. Der skal være en midtvejs-

evaluering, hvor skoleområdet er bundet til en specifik evaluering grundet 

kontrakt med EVA og AP Møller Fonden. JWS har foreslået, at der involveres 

flere medarbejdere i evalueringen. ÅLF overvejer at foretage en selvstændig 

evaluering.   

 

Der er ikke afholdt arbejdsgruppemøder siden sidste møde. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt med nyt punkt 7 Læringsplatforme, herunder opsamling på mødet den 20. 

januar og nyt punkt 8 Demonstration den 24. januar kl. 14-16. 

 

4. Opsamling fra kredsformandsmødet den 16. januar 2020. 
 Tilbagemelding fra møder med undervisningsministeren.  

 Undervisningsministeren har holdt møder med de forpligtende kredssamarbej-

der. Både DLF og minister har haft godt udbytte af møderækken, og der er pla-

ner om at afholde lignende møder igen.  

 

 Periodeforhandlinger, herunder ekstraordinær kongres den 5. februar. 

 JWS videregav information fra Anders Bondo. Der er god dialog parterne imel-

lem, men arbejdsgiverside signalerer stadig forbehold i forhold til ressource-

bindinger.   

 Målet er, at alle kredse skal med, og der søges en reel aftale, der gælder som en 

arbejdstidsaftale. Der vil ikke blive opsagt lokalaftaler.  

 Århus Lærerforening er opmærksom på en eventuel central aftale uden 

ressourcebindinger i forhold til Aarhusaftalen. 

 



 

 

 Fokuspunkter:  

o Den gode undervisning 

o TR og TR’s rolle på skolen 

o Der skal opnås noget med styrket værdi. 

 

 Man ønsker en aftale, der indeholder procedurer fx for skoleårets planlægning, 

lignende vores lokale bilag 1-aftaler. Der skal kunne støttes ret på fx leder-TR 

samtaler og dialog om opgaveoversigter.  

 

 Ekstraordinær kongres.  

 Udgangspunktet bliver et notat om kommissionens 5 centrale punkter. Der vil 

blive lavet et dokument ”Hvad skal en aftale kunne?” Der forventes materialer 

snarligt. Der vil skulle arbejdes indenfor emnerne: Forberedelse, ledelse, prio-

ritering af opgaver, aftaleniveauer og arbejdsbelastning. Kongressens mål for-

ventes at være at give mandat til forhandlinger uden bindende mål. 

 

 Ekstraordinær kongres, praktiske detaljer.  

 Der købes togbilletter til delegerede inkl. pladsbilletter. Kongresstart kl. 10.30. 

Det vil sige togafgang kl. 07.15, ankomst København kl. 10.03. Der efterlyses 

hjælp til at indkøbe fælles morgenmad + kaffe til togturen.  

 Hjemtur: Afgang fra København kl. 16.56, men det skal bekræftes i DLF, at kon-

gressen er planlagt at slutte kl. 16.00.  

 

 OK 21.  

 Inddragelse af medlemmerne ændres. Vi vil få mere at vide, når 

overenskomstudvalget i HST har holdt møde om det. 

 

5. Medlemsarrangementer foråret 2020. 
 Orientering. 

Den 27. februar: Den Gamle By, rundvisning, spisning og præsentation af hvad 

Den Gamle By kan tilbyde lærere i undervisningstjenesten. 

Den 13. marts: Generalforsamling og medlemsfest. 

Den 16. april: Rasmus Alenkær, Inklusion. 

Den 19. juni: Cafe ÅLF´ert. 

 

 Fordeling af styrelsesmedlemmernes opgaver.  

27/2: FP og CKM 

Medlemsfest: Ingen opgaver 

16/4: CI 

Cafe ÅLF´ert: Alle 

 



 

 

6. Høringer.  
 Orientering og beslutning om proces for høringer.  

 Forslag vedr. balanceplan 2020 i MSB. Høringsfrist 5. februar.  

Marius Lindersgaard og DRF skriver udkast. Der holdes møde med TR på Lyn-

gåskolen vedr. spareforslag på STU4. Udkastet er klar den 30. januar, så ar-

bejdsgrupperne kan komme med skriftlige input.  

Opmærksomhed på, at der kan være konsekvenser for folkeskoler og elever, 

ikke kun for ÅLF’s medlemmer. Opgaven ligger i arbejdsgruppe 2. 

 

 Forslag vedr. skolernes indeklimastrategi. Høringsfrist 14. februar. 

 Høringsfristen tillader, at vi tager høringen som punkt på mødet den 6. februar. 

Udkast til høringssvar er klar til dette møde. Opgaven ligger i arbejdsgruppe 1.  

 

7. Læringsplatforme.  
 Opsamling på mødet 20. januar. 

 På baggrund af orienteringsmødet blev der stillet spørgsmål til, hvilken rolle 

ÅLF har haft i valget af læringsplatform. Det blev præciseret, at ÅLF ingen rolle 

har haft.  

 Der skal være en opmærksomhed på, at det er en arbejdsmiljøbelastning at 

skulle skifte læringsplatform. Motivationen til at sætte sig ind i en ny platform 

opleves lav.  

Der blev stillet spørgsmål til, om der er lavet en risikovurdering i forhold til 

skiftet af læringsplatform. 

I forhold til informationer på mødet ser det ikke ud til, at der afsættes tid til at 

flytte materiale fra MinUddannelse til MoMo. Det foreslås, at ÅLF opfordrer 

Børn og Unge til at melde ud til forældrene, at lærerne har en ekstra opgave i 

skiftet til ny platform og derved tager ansvaret for beslutningen.  

 

8. Demonstration "OK20 – gør din indflydelse gældende" 

den 24. januar kl. 14-16. 
 ARS henter fanen og møder op.  

 

9. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 6. februar 2020. 

 Den 23. januar holdes møde i arbejdsgruppe 1, dagsorden jf. årshjul. Charlotte 

og Lars holder virtuelt møde. 

Den 30. januar bruges til arbejdsdag i arbejdsgrupperne og som kongresforbe-

redelse. Arbejdsgruppernes dagsorden jf. årshjul. 

 

 

https://arbejderen.dk/kalenderopslag/aarhus-demonstration-ok20-%E2%80%93-g%C3%B8r-din-indflydelse-g%C3%A6ldende


 

 

10. Eventuelt.  
 Der efterlyses info om Danmarks Lærerforenings kursus for tillidsvalgte. 

 

 

 

Andreas Ravn Skovse  


