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Aarhus, den 7. juni 2019 

D2019-161940 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 23. maj 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.00 - 11.45 

Referent: DRF 

Fraværende: 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 16. maj 2019.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra møde i Uddannelsesudvalget VIA. Fokus på evalueringen 

af læreruddannelsen. På baggrund af drøftelserne indkaldes til ekstraordinært 

temamøde i efteråret med mulighed for, at uddannelsesudvalget kan komme 

med input til kommissionen. Næste møde holdes i forbindelse med Uddannel-

sesdebatten i Nørre Nissum 5. - 6. september. Opmærksomhed på eventuel 

deltagelse fra styrelsen i uddannelsesdebatten.  

 

DRF orienterede vedr. ÅLF’s valgarrangement den 28. maj 2019. Der er sendt 

opfordring til deltagelse og omtale af arrangementet ud til de tillidsvalgte via 

DLF InSite. Arrangementet afholdes i samarbejde med Skole og Forældre - 

Aarhus. 

 

JWS orienterede vedr. pressemeddelelse om ny digital strategi på skoleområdet. 

Der stilles politisk forslag om, at alle elever skal have stillet en computer til rå-

dighed. Udgiften til computerne kan holdes indenfor den nuværende økonomi-

ske ramme for IT på skolerne. 

 

 JWS orienterede fra møde med Skole og Forældre. Beslutning om at holde det 

fælles valgarrangement den 28. maj. Drøftelser af fælles fokus ift. de kommende 

budgetforhandlinger.  
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 JWS orienterede fra møde i DKF. DKF arbejder videre hen imod en fælles TR-

aftale for tillidsvalgte i kommunen. I forhold til skift fra styringsmodellen 

ROYE vil DKF komme med et bud på, hvad en ny styringsmodel skal kunne.    

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. ÅLF’s aktivitetspulje.  
 Kort drøftelse om videreførelse.  

 Pengene er afsat i budget. 

 Arbejdsgruppe 2 udarbejder et forslag til, hvordan TR kan understøttes ift. 

aktiviteter. Der udarbejdes ligeledes retningslinjer for tildeling af midler ved 

ansøgning.  

 

5. 1. Maj-arrangementer. 
 Evaluering af arrangementerne.  

 Morgenarrangementet i samarbejde med de øvrige fagforbund. 

 God evaluering af morgenarrangementet hos BUPL på Kystvejen. Mange frem-

mødte, fuldt hus. Der var sent afbud fra taler til morgenmaden, så der var ikke 

nogen morgentale ved arrangementet i år.  

 

 Arrangementet på havnepladsen. 

 ÅLF’s ølvogn var for usynlig. Fremadrettet bedre visualisering af vognen. 

Gerne med noget reklame, der kan bruges i andre sammenhænge for en synlig-

gørelse af ÅLF.  

 Skiftet fra Tangkrogen til Havnepladsen har her på andet år vist sig at være en 

succes. 1. maj bliver med denne placering i højere grad et by-arrangement med 

en bredere deltagelse.  

Drøftelse af 1. maj som fagbevægelsens kampdag. Der har efterhånden sneget 

sig mange andre bevægelser og politiske kampe ind. På selve dagen er der 

mange forskellige deltagere, hvilket giver et broget billede. Drøftelse af, 

hvordan 1. maj kan videreudvikles. FH en mulig vej videre i en udvikling af 1. 

maj. 

Vi genoptager drøftelsen om 1. maj på et senere tidspunkt og rettidigt i forhold 

til at nå visualiseringen, synlighed af ÅLF.  

 

6. Skoleanalyse. 
 Orientering.  



 

 

 JWS orienterede vedr. økonomianalysen på skoleområdet. ÅLF har ikke haft en 

aktiv rolle i undersøgelsen, ikke deltaget i interview mv. Styrelsen drøftede 

indholdet af analysen.  

 Rapporten på det specialiserede område er endnu ikke færdig.  

 

7. Café ÅLF’ert. 
 Orientering.  

 Planen for arrangementet følges. Aftaler er ved at falde på plads. Der er lavet 

aftaler med seniorklubben i forhold til opsætning på dagen.  

 

8. Fagpolitisk pulje.  
 Retningslinjer for brug af hævekort. 

 Jf. bilagets nederste afsnit. Styrelsen vedtog de fremlagte retningslinjer.  

 

 Retningslinjer for anvendelse af fagpolitisk pulje.  

 Konsekvensrettelser i forretningsordenen jf. ny procedure. Derudover forslag 

om, at forretningsordenens § 10 kan uddybes med flere eksempler på, hvad fag-

politisk pulje kan anvendes til. Herunder retningslinjer for fagpolitisk pulje. 

Opgaven sendes tilbage til arbejdsgruppe 1.  

 Husk konsekvensrettelser i pjecen TR i ÅLF. 

 

9. TR/TRS/AMR-møder. 
 Dagens regionale TR/TRS-møder.  

Spørgsmål til skolerne vedr. økonomianalysen på skoleområdet.  

Spørgeskemaundersøgelsen ifm. SLF. Hvordan er kommunikationen fra for-

valtningen blevet modtaget? Mulighed for, at skolerne drøfter det i LMU. 

Valgarrangement den 28. maj 2019 - reklame for og opfordring til deltagelse i 

arrangementet. 

Husk frivillige til hjælp til Café ÅLF´ert.  

 

10. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 23.-24.05.2019: Oplæg på MatchPoints seminar om offentlig ledelse, AU. 

JWS.  

Den 27.05.2019: Møde DBU Følgegruppen. DRF. 

Den 28.05.2019: Forhandlingsudvalgsmøde B&U/BUPL/FOA/ÅLF om Aarhus-

aftalen. JWS, DRF og Marius Lindersgaard og Søren Bonde.  

Den 28.05.2019: Møde med Børn og Unge om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius 

Lindersgaard og Søren Bonde. 

Den 28.05.2019: ÅLF’s valgarrangement i anledning af FV2019.  



 

 

Den 29.05.2019: HMU-møde, MSB. DRF. 

Den 29.05.2019: Møde for kredsenes pædagogiske ansvarlige og kredsformænd. 

JWS og DRF. 

Den 29.05.2019: Møde med B&U vedr. skoleanalyse. JWS og Søren Bonde.  

Den 04.06.2019: Møde vedr. input til planlægning af møde mellem byrådet og 

FællesMED. JWS. 

Den 04.06.2019: Møde UR-udvalget. JWS. 

Den 04.06.2019: Møde Pædagogisk udviklingsforum. DRF. 

Den 07.06.2019: Møde med Børn og Unge om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Marius 

Lindersgaard og Søren Bonde. 

Den 07.06.2019: Lokalrådsmøde, Lån & Spar Bank. 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 

 Styrelsen behandlede henvendelsen. Der er svaret på henvendelsen.  

 

11. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde er den 6. juni 2019. 

 Punkter - jf. årshjulet. 

 

12. Eventuelt.  
 Afbud fra AK frem til skoleårets sidste møde. KVN har afbud den 6. juni. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


