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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 27. februar 2020 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 09.00 - 12.00 

Referent: KLT 

Fraværende: DRF. RGA kom kl. 09.30 

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 

Meldgaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming 

Pedersen-FP, Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk 

Thomassen-KLT 

 

1. Valg af referent.  
 KLT blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 20. februar 2020.  
 Referatet godkendt med enkelte rettelser. 

 

3. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede fra generalforsamling i DKF tirsdag den 25. februar og DKF’s 

heldagsmøde samme dag. På heldagsmødet blev der arbejdet med tematikker 

om ny styringsmodel i Aarhus Kommune, nedsættelse af tænketank om sund-

hedsfremme, digitalisering i kommunalt regi og den manglende samklang 

mellem effektivisering og digitalisering.  

 

 JWS orienterede fra møde i KSØ. Skole på Sydfyn besøgt af 

periodeforhandlingernes parter, og der rapporteres om god stemning parterne i 

mellem.  

 

JWS orienterede fra møde med direktøren for Børn og Unge. En drøftelse vedr. 

mellemformer/inklusion. De 6 millioner kr., der er afsat på området, skal bruges 

til forskellige prøvehandlinger.  

 

JWS orienterede fra møde med borgmesteren. Drøftelse vedr. akademikerledig-

hed i Aarhus. ÅLF kan ikke bakke op om et Teach First program, som blev an-

vendt i Aalborg, hvilket DKF er orienteret om. DKF ser positivt på samarbejde 

file:///W:/Kundeprojekter/FLC/Projekt%2009%20-%20Århus%20Lærerforening/Projekt%20afsluttet%20-%20Word%202010/Wordskabeloner/Skabeloner/133@dlf.org
http://www.aalf.dk/


 

 

omkring denne problemstilling, men ønsker et bredere perspektiv, når det 

handler om fremadrettede løsninger for ledige i Aarhus Kommune. Opfordring 

til at se på udfordringen i et større geografisk perspektiv samt at inddrage VIA.  

 

FP orienterede vedr. KSØ-kursus for nyuddannede i kommunalt regi. Kurset 

blev afholdt på Skarrildhus. Deltagelse af 66 nyuddannede fra kredsene, 12 

deltog fra ÅLF. Lærer, Mette Frederiksen, holdt oplæg om formålsstyret under-

visning. Der var kort information om ÅLF og styrelsens arbejde samt erfarings-

udveksling. Oplæg fra Silkeborg Kommune om kommunen som arbejdsgiver. 

Tre workshops fra DLF: Den komplekse hverdag, kommunikation mellem skole 

og hjem og fremtidsværksted. Afsluttende oplæg af Peter Vuust - Musik på 

hjernen. Der er perspektiver i at lave kursus for nyuddannede lærere. 

 

Orientering fra ad hoc arbejdsmiljøgruppen. Arbejdet med notat vedr. AMR 

analyse - se bilag. Der bliver spurgt ind til perspektiver i forhold til sammenlig-

ning med TR, opmærksomhed på valgperioder for AMR samt sammenhængen 

med medlemmers alder, erfaring etc. AMR analysen er grundlag for det frem-

adrettede arbejde i gruppen.  

 

 Arbejdsgruppe 1 og 2 har ikke afholdt møde siden sidst. 

 

4. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt med nyt punkt 8 Budgetloven – mulig økonomisk støtte til 

demonstration. Øvrige punkter rykker. 

 

5. Århus Lærerforenings generalforsamling den 13. marts 

2020.  
 Behandling af vedtægtsændringer.  

DLF’s hovedstyrelse har godkendt den anmodede dispensation ift. en mindre 

kredsstyrelse end det antal kongresdelegerede, som ÅLF er tildelt.  

Konsulent Marius Lindersgaard deltog under punktet og fremlagde vedtægts-

ændringen i sin oprindelige udformning. Styrelsen drøftede vedtægtsændrin-

gen og stillede opklarende spørgsmål. Derefter tog styrelsen den foreslåede 

vedtægtsændring til efterretning. 

 Behandling af forslag til forretningsorden.   

Forretningsordenen er konsekvensrettet i forhold til generalforsamling 2020 og 

blev tiltrådt af styrelsen.  

 

 Andenbehandling af ÅLF’s budget.  

 JWS fremlagde lidt justeringer ift. det oprindelige forslag. Styrelsen godkendte 

det fremlagte budget. 



 

 

 

 Behandling af forslag til vejledende tidsplan for afvikling af 

generalforsamlingen.  

 Tidsplan blev drøftet. Det er vigtigt, at tiden holdes, da der pt. er 17 kandidater 

på valg. Styrelsen godkendte tidsplanen. 

 

 Videre drøftelse af den politiske organisering af generalforsamlingen, 

indsatsområde(r), resolutioner, vedtagelser etc.  

 Intet til referat. 

 

 Drøftelse af evt. indkomne forslag.  

Forslag til resolution. Opfordring til, at skolerne ikke gennemfører frivillige na-

tionale test, og at politikernes styringsværktøjer skilles fra skolens test- og eva-

lueringsredskaber. 

 

6. RÅ-møder. 
 Indstilling fra arbejdsgruppe 1.  

Forretningsorden for de regionale TR/TRS-møder blev drøftet. 

Drøftelse vedr. de ændrede punkter om bl.a. APSA i forhold til kompetenceud-

vikling. Der blev stillet forslag om, at APSA indgår i forretningsordenen.  For-

slaget blev godkendt. 

 

Drøftelse af styrelsens forretningsorden. 

Drøftelse vedr. de ændrede punkter om bl.a. kompetenceudvikling af styrel-

sesmedlemmer i forhold til at kunne varetage opgaven. Opgaven skal ses som 

en øvebane for styrelsesmedlemmerne og selve forretningsordenen kan ikke 

ressourcebinde. Det konkluderes, at kompetenceudvikling ikke er en del af for-

retningsordenen. Men kompetenceudvikling vil være en prioritet i ÅLF. Forsla-

get blev trukket. 

 

Rettidig orientering om, hvad der drøftes i HMU stilles som forslag. Det er ikke 

en særlig forpligtigelse, men en generel forpligtigelse for alle medlemmer af 

både styrelse og formandskab.  

 

Forslag om tilføjet passus om, hvad ÅLF’s repræsentant i HMU gør, ønskes be-

skrevet i forretningsordenen. ”ÅLF´s repræsentant i HMU orienterer styrelses-

medlemmer om arbejdet i HMU”. Forslaget blev godkendt. 

 

RÅ-organisering evalueres efter senest 1 år. Opmærksomhed på, at formålet 

med RÅ er at styrke ÅLF og dens medlemmer og legitimitet til at varetage op-

gaven i forhold til HMU. 



 

 

 

Opmærksomhed på, hvordan AMR frikøb tænkes ind.   

 

Indstillingen blev med disse rettelser godkendt, hvorefter forretningsorden for 

regionale TR/TRS-møder og styrelsens forretningsorden tilrettes som konse-

kvens heraf. 

 

7. Lærerens Dag, 5. oktober 2020.  
 Indstilling fra arbejdsgruppe 1 vedr. markering af Lærerens Dag, 5. oktober 

2020.  

 Indstillingen blev godkendt. 

 

8. Budgetloven. 
 Eventuel økonomisk støtte til deltagelse i demonstration. 

 Forslag til økonomisk støtte til transport for 3 styrelsesmedlemmer i samkørsel 

eller med tog. ÅLF’s fane tages med.  

 Styrelsen godkendte økonomisk bevilling til det foreslåede.  

 

9. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet for de mindre medlemsgrupper den 26. fe-

bruar.  

 Opsamling udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

 Dagens regionale TR/TRS-møder. 

 Spørgeark til opfølgning af TR-samtaler på DLF InSite udleveres og kan bruges 

til dagens regionale TR/TRS-møde eller på et kommende møde. 

 Opmærksomhed på, at hvis man som tillidsvalgt oplever at skulle løse mærk-

bart flere opgaver pga. justeret Aarhusaftale, skal man kontakte ÅLF.  

 

 Dagsorden til TR/TRS-mødet den 5. marts.   

 Tilføjelse af dagsordenspunkt vedr. organisering af RÅ. CI kontakter DRF i for-

hold til respons på udsendte udkast til dagsorden. 

 

10. Ansøgninger.  
 Aarhuskolonien.  

 Formandskabet indstillede, at ÅLF støtter med 10.000 kr. Styrelsen tiltrådte ind-

stillingen.  

 

 Sommerskole i Gellerup.  



 

 

 Formandskabet indstillede, at ÅLF støtter med 5.000 kr. Styrelsen tiltrådte 

indstillingen.  

 

 Kvindernes Internationale kamp- og festdag 8. marts 2020.  

 Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tiltrådte indstillingen.  

 

 Aarhus for Mangfoldighed 2020.  

 Formandskabet indstillede et afslag. Styrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

11. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 5. marts 2020. 

 Punkter - se styrelsens årshjul. 

 

12. Eventuelt.  
 Forslag om, at bilag til styrelsesmøder organiseres på anden måde, så man und-

går de mange klik i DLF InSite. 

 

 

 

Kenneth Lindbirk Thomassen 


