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Aarhus, den 23. maj 2019 

D2019-156990 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 16. maj 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 12.00 - 14.00 

Referent: DRF og ARS 

Fraværende: DRF fra kl. 13.20 

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 9. maj 2019.  
 Referatet blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra møde i ”Forum for lempelse af Fælles mål”. Det var det 5. 

møde, hvorfor alle 5 pejlemærker ift. Fælles Mål nu er behandlet. Der er plan-

lagt med endnu et møde inden sommer. Det møde skal samle op på drøftel-

serne, og der skal laves en status på arbejdet med det pædagogiske grundlag. 

Hvordan forummets drøftelser og arbejde skal fortsætte og formidles ud i orga-

nisationen, skal aftales og præsenteres for chefgruppen inden sommer. Arbejdet 

følges op på den anden side af sommerferien. Vi har fra ÅLF’s side foreslået, at 

indholdet i drøftelserne videreformidles til SLF læringspartnere. At SLF skal lø-

bes i gang på skolerne, inden der udsendes et eventuelt pædagogisk grundlag 

til skolerne.   

 

JWS orienterede fra møde i 6-by regi. Alle 6 byer melder om bekymringer vedr. 

de kommunale budgetter, herunder den foreslåede normeringsgaranti.  

Orientering og videndeling vedr. arbejdstidsforhandlinger. Inklusion som tema 

for vores 6-by samarbejde. Direktørgruppen i 6-by regi arbejder med emnet. 

Forslag om, at vi som samlet faglig organisation tager kontakt til direktørgrup-

pen. 

 

JWS orienterede fra møde i KSØ. Gearet til fremtiden blev drøftet. Hvad er sig-

tet, og hvilke nye opgaver har vi fået som kredse? Ny start projekt vedr. nyud-

dannede, hvor vi som KSØ har fået tildelt midler fra DLF. I Aarhus bakker vi 
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selvfølgelig op om projektet i KSØ med respekt for, at vores eget projekt "Fun-

dament til dit lærerliv" fortsætter i samarbejde med Børn og Unge.  

 

JWS orienterede vedr. Ny starts projekt i de 6 kommuner vedr. skoleårets 

planlægning. 5 af 6 kommuner har meldt positivt tilbage. Derfor pågår der p.t. 

en afsøgning af, hvilken kommune der kan komme ind som ny 6. kommune.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Temastyrelsesmødet dags dato. 
 Opfølgning, herunder evt. beslutninger.  

Næstformanden tager kontakt til konsulent fra DLF vedr. den videre planlæg-

ning af internatet i september. Styrelsen orienteres, når der foreligger et udkast 

til program. DRF udarbejder et dokument med opsamling på styrelsens tema-

drøftelse dags dato. Dokumentet lægges på DLFInSite, KS.  

 

5. Stærkere Læringsfællesskaber. 
 Status.  

JWS redegjorde for forskellen på 0-6 års området og skoleområdet.  

Ressourcepersoner er uddannede på læringsdage, og tilbagemeldingerne fra 

deltagerne er positive. Oplevelse af, at intentionerne bag SLF bliver ført ud i 

praksis. Vedvarende pres og opmærksomhed på, at der skal gives tid, hvis der 

skal foregå samarbejde.  

 

 Opfølgning henvendelse til Børn og Unge vedr. elevspørgeskema. 

JWS har på baggrund af henvendelser fra tillidsrepræsentanter vedr. elevspør-

geskemaet, henvendt sig til direktøren. Henvendelsen har givet anledning til 

handling og haft betydning for, at der er sendt et opfølgende brev ud til skole-

lederne med præcisering af intentionen med spørgeskemaundersøgelsen. Lige-

ledes er der til de deltagende lærere sendt et brev med beskrivelse af sikkerhed 

i forhold til anonymiteten i besvarelserne. Vi har påpeget, at den manglende 

kommunikation og information vedr. spørgeskemaet kan have konsekvenser 

for medarbejdernes tilgang til og opfattelse af SLF.   

Ved kommende møde i styregruppen for SLF vil JWS gentage ÅLF’s holdning 

til spørgeskemaundersøgelsen. 

 

6. TR-samtaler. 
 Revideret indstilling fra arbejdsgruppe 2.  



 

 

 Kriterierne rettes til, så det tilføjes ”TR-samtaler varetages af ÅLF’s styrelse”. 

Styrelsesindstillingen vedtages. Tilrettet bilag vedr. kriterier blev vedtaget. 

Lægges på DLFInSite, KS. 

 

7. Kursuseftermiddag for TRS.  
 Revideret indstilling fra arbejdsgruppe 2.  

 Indstillingen er vedtaget. Af de foreslåede blev 19. september 2019 vedtaget. 

Tilrettet indstilling ligeledes vedtaget. Lægges på DLFInSite, KS. 

 

8. 1. Maj-arrangementer.   
 Evaluering.  

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

9. Café ÅLF’ert. 
 Orientering.  

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

10. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 2. maj.  

 Intet til referat. 

 

 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 23. maj.  

 Til de regionale møder skal vi huske: 

o Cafe ÅLF´ert: Vi skal medbringe plakater og tilmeldingslister til regionsmø-

det 23/5. Vi skal finde 1-2 hjælpere pr. region. 

o Minde TR om at indsende legitimation til ny hævekort.  

o Opmærksomhed på fri til deltagelse i møder om torsdagen. 

o 1. del af økonomianalysen er udkommet, den indeholder bl.a. specifikke 

skolenavne). Kan findes i referat fra B&U-udvalg. JWS lægger den op på 

DLFInSite. 

o Orientere vedr. spørgeskemaet i forbindelse med SLF. Vi kan nævne, at det 

kan tages op i lokal MED. 

 

11. Ansøgning. 
 Støtte til demonstration den 19. maj 2019 ’Byg bro i fællesskab’. 

 Formandskabet indstiller et afslag. Styrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 

12. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 20.05.2019: Kvartalsmøde med rådmand og direktør. JWS. 



 

 

Den 21.05.2019: Forretningsudvalgsmøde, HMU. JWS. 

Den 21.05.2019: Møde med Børn og Unge om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius 

Lindersgaard og Søren Bonde. 

Den 21.05.2019: Møde Styregruppen 1. Maj. DRF og FP.  

Den 22.05.2019: Forretningsudvalgsmøde, DKF. JWS og Michael Rønne. 

Den 22.05.2019: Faglig klub, Sødalskolen. JWS og Marius Lindersgaard. 

Den 23.05.2019: Regionale TR/TRS-møder. 

Den 23.05.2019. Bestyrelsesmøde, AHL Fonden. 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. 

 

13. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 23. maj 2019 

 Dagsorden jf. årshjulet. 

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


