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Aarhus, den 21. juni 2019 

D2019-174900 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 6. juni 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 11.30 - 14.40 

Referent: DRF 

Fraværende: AK, KVN og RGA. FP fra kl. 12.30 og LSJ fra kl. 13.25 

Mødeleder: FP. JWS fra kl. 12.30 

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 23. maj 2019. 
 Referatet godkendt.  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra møde i følgegruppen, Digitale Børn og Unge. Orientering 

om den snarlige lukning af gamle drev. Alt flyttes i skyen. Det supporteres 

grundigt, og det ser ikke ud til at skabe problemer. Derudover information og 

orientering vedr. status på Aula. Der er på Elsted Skole, som er pilotskole ar-

bejdet med Aula. Der er identificeret flere fejl og udfordringer, som er blevet 

rettet. Umiddelbart er tilbagemeldingen, at overgangen til Aula ser ud til at gå 

ok for medarbejdere og forældre.    

 

DRF orienterede fra møde med DLF’s pædagogisk ansvarlige og kredsfor-

mænd. Aula, læringsplatforme og inklusion var de store dagsordenspunkter. 

DRF lægger bilag fra mødet ud til styrelsen på DLF InSite.  

 

JWS orienterede fra møde med rådmanden. Drøftelse af vestbyforliget, herun-

der hvad der skal følges op på efterfølgende politisk mv.  

Vedr. kommende budgetforhandlinger. Drøftelser om den økonomiske tilde-

lingsmodel i forhold til understøttende undervisning. JWS vil udarbejde en 

henvendelse vedr. tildelingsmodellen til borgmester og rådmand i deres egen-

skab som KL repræsentanter. Eventuelt også en henvendelse til DLF for et nati-

onalt fokus. 
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Vores forløb for nyuddannede "Fundament til dit lærerliv" blev ligeledes drøf-

tet på mødet. Rådmanden er interesseret i at samarbejde om en videreførelse af 

forløbet. Rådmanden vil gerne have forløbet klar til kommende skoleår. Der ar-

bejdes derfor p.t. på en samarbejdsaftale for forløbet, med målet om at nå at 

udbyde det inden sommer.  

Til efteråret kommer der en rapport om forløbet udarbejdet af VIA. 

 

JWS orienterede vedr. økonomianalysen på skoleområdet. Der har været af-

holdt et møde med deltagelse af ÅLF og Aarhus Skolelederforening. Mødet var 

en mulighed for uddybninger af analysen. Analysen for det specialiserede om-

råde forventes klar snarest.  

 

JWS orienterede vedr. etablering af FH Aarhus. 

 

Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med ÅLF’s organisering vedr. ny MED-struktur. 

Der informeres yderligere under punkt 7 på nærværende dagsorden. 

 

Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med kursuseftermiddag for TRS, opfølgning på 

arbejdet med vestbyskoler, møde for tillidsvalgte på Ellekærskolen, Tovshøj-

skolen og Stensagerskolen, TR/TRS-kursus og medlemsarrangementer efterår 

2019. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. ÅLF’s strategiplan. 
 Orientering vedr. ny proces for strategiplanen.  

Behandlingen af strategiplanen sættes i bero til august. 

Formandskabet udarbejder en plan for den videre proces.  

Styrelsen tilsluttede sig forslaget om en ny proces for strategiplanen.  

 

5. Valg til DLF’s hovedstyrelse. 
 Orientering om ÅLF’s retningslinjer.  

Retningslinjerne, der er vedlagt som bilag, er udarbejdet til seneste hovedstyrel-

sesvalg i 2015.  

Jf. retningslinjerne er der mulighed for at få økonomisk støtte fra kredsen. Be-

løbsrammen for den økonomiske støtte fastsættes, når eventuelle kandidater fra 

kredsen har tilkendegivet deres kandidatur.  

 

Vi afventer en køreplan fra DLF i forhold til deadline til hovedstyrelsesvalget.  

 



 

 

6. FV2019.  
 Evaluering af ÅLF’s valgarrangement den 28. maj.  

 Meget få deltagere til arrangementet. 

Vi skal fremadrettet nytænke arrangementer i forhold til folketingsvalg og 

gerne sammen med den øvrige fagbevægelse for en bredere tilslutning og flere 

temaer, mere bredde.  

 Det klassiske valgarrangement er tilsyneladende ikke modellen for, hvordan 

det skal gøres.  

 

 Opsamling på valgresultatet.  

Styrelsen drøftede gårsdagens valgresultat. I forhold til valgløfter fra partierne 

har der været flere tilkendegivelser vedr. ressourcer til folkeskolen. Mulighed 

for, at vi som forening i lighed med kommunalvalg inviterer de nyvalgte østjy-

ske kandidater på kaffe for en snak om folkeskolen.  

 

7. Århus Lærerforenings organisering ifm. ny MED-struk-

tur. 
 Fremlæggelse af organisering/struktur v/arbejdsgruppe 1.  

Arbejdsgruppe 1 fremlagde plan og struktur for den nye organisering, herun-

der forslag til placering af møder i kommende skoleår.  

 

 Drøftelse og beslutning. 

Vigtigt, at vores tillidsvalgte på kommende TR/TRS-møde introduceres til pla-

nen og indvies i, at vi i kommende skoleår sætter den nye organisering i gang 

med evaluering efter det første år.  

Plan for møder i kommende skoleår sendes til sekretariatet for redigering og 

udsendelse. 

 

Opmærksomhed på forskelle i ÅLF’s regionsopdeling og de nye distrikter i 

Børn og Unge, herunder de nye administrative fællesskaber. Det er arbejds-

gruppens vurdering på baggrund af analyser og rundspørge i regionerne, at 

den nuværende ÅLF-struktur bibeholdes, hvorfor forslaget bygger på den 

kendte struktur.  

 

HMU’s prøvehandlingstankegang kobles på vores nye organisering. Periodens 

prøvehandling bør indeholde analyse af, om organiseringen skaber mere nær-

hed og sammenhænge i MED-organiseringen. Ligeledes være en øvebane på, 

om arbejdet og viden fra skolerne kan løftes til et strategisk niveau. Eventuelt 

understøttet af beskrevne formål for arbejdet.  

Styrelsen tilsluttede sig arbejdsgruppens forslag til den nye organisering som 

fremlagt.  



 

 

8. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 23. maj. 

Erfaringsudveksling vedr. kommende skoleår, nye ledere og efterspørgsel på 

gode erfaringer vedr. prøveafvikling og SLF var de gennemgående temaer fra 

de regionale møder. Se i øvrigt referater fra regionsmøderne på DLF InSite. 

 

 Punkter til TR/TRS-mødet den 20. juni. 

 Jf. udkast til dagsorden, fremlagt og på mødet redigeret. 

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 11.06.2019: HMU-møde, MBU. JWS. 

Den 11.06.2019: Ekstraordinært HMU-møde, MSB. DRF. 

Den 11.-15.06.2019: Folkemødet Bornholm. JWS, DRF, JHE, LSP og kommuni-

kationskonsulent Morten Krogsholm.  

Den 17.06.2019: DKF-FU-møde. JWS og Michael Rønne. 

Den 17.06.2019: KSØ-FU-møde. JWS. 

Den 17.06.2019: KSØ-møde. JWS og DRF. 

Den 18.06.2019: Møde med Skole og Forældre. JWS og DRF. 

Den 19.06.2019: FællesMED-møde. JWS. 

Den 19.06.2019: Arbejdsgruppemøde vedr. lempelse af Fælles Mål. DRF. 

Den 20.06.2019: TR/TRS-møde. 

Den 21.06.2019: Opfølgningsmøde vedr. APV på Strandskolen. JWS. 

Den 21.06.2019: Café ÅLF’ert.  

 

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.  

 

 



 

 

10. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 20. juni 2019. 

 Punkter - se årshjulet. 

 

11. Eventuelt.  
 Efterspørgsel på skabelon for risikovurderinger. Sættes på et kommende styrel-

sesmøde.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


