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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 5. marts 2020 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 11.10 - 12.30 

Referent: DRF 

Fraværende: FP og KLT 

Mødeleder: JWS 

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. Godkendelse af referat fra mødet den 27. februar 2020.  
 Referatet blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra deltagelse i inspirationstur til København i forhold til ny 

skole i Gellerup. Deltagere var: Børn og Unge forvaltning, repræsentant fra 

Børn og Unge-udvalget, ledere, medarbejdere og elever fra Gellerup området, 

og repræsentanter fra de faglige organisationer. Turen bød på besøg på to sko-

ler og et oplæg fra en tredje skole. Fokus var, udover nyt skolebyggeri, mulige 

profiler og erfaringer med at øge antal distriktselever i et socioøkonomisk udsat 

område. Gode drøftelser blandt deltagerne. En af konklusionerne var, at en pro-

filskole med en konkret profil, som fx sport eller musik ikke er en ønskværdig 

vej at gå. Men, at der kan være muligheder i en skole med en pædagogisk pro-

fil. 

 

DRF orienterede fra møde om udvikling af ramme for lokal kvalitetsopfølgning 

og tilsyn.  

Aarhus Kommunes nye styringsmodel var fokus. Hvordan lave kvalitetsop-

følgning med udgangspunkt i den nye forståelsesramme: Styrket fokus på 

værdi, styrket samskabelse og mere vidensinformeret ledelse og praksis. Er-

kendelse af, at der er svært at tale om data, når styringen er værdibåret.  

 

DRF orienterede fra deltagelse i DLF’s konference for kredsenes pædagogisk 

ansvarlige. "God undervisning" var overskriften. Oplæg fra Thomas Illum Han-
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sen, forskningschef ved UCL, perspektiver fra historiske beskrivelser af god 

undervisning, højt fokus på at god undervisning er kompleks og at det sker i 

sammenspil mellem alle i klasserummet - resonans. Hvad er god undervisning 

set med elevernes perspektiver? Ny rapport fra EVA. Det ser godt ud i forhold 

til elevernes opfattelse af inddragelse i undervisningen, relationer til lærere etc. 

Konferencen blev afsluttet med, at oplæg fra Peter Pannula Toft fra KL, med 

KL’s perspektiv på, hvad god undervisning er. Klar holdning til, at de nationale 

test skal ud, ros til formålsparagraffen, og at udmelding om, at læringsplat-

forme ikke har understøttet den professionelle dømmekraft. Opfordring til, at 

DLF bliver mere tydelige i forhold til professionel dømmekraft, hvad er defini-

tionen for DLF? Også mere tydelige fra DLF ift. nationale test. Efterfølgende 

gav det anledning til en drøftelse af sprog og forståelser af de begreber, vi an-

vender i skolen. KSØ Pædagogisk udviklingsforum følger muligvis op med et 

brev til KL. 

 

JWS orienterede vedr. forslag fra Socialdemokratiet, byrådsmedlem Anders 

Winnerskjold. Forslaget handler om skolernes egen distrikts andele.  

 

Arbejdsgrupperne har ikke holdt møde siden sidst.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen blev godkendt.  

 

4. Århus Lærerforenings generalforsamling den 13. marts 

2020.  
 Videre drøftelse af den politiske organisering af generalforsamlingen, 

indsatsområde(r), resolutioner, vedtagelser etc.  

 Det fremlagte forslag til resolution blev godkendt af styrelsen. Udkastet sendes 

i korrektur.  

 Styrelsen besluttede, at ARS fremlægger resolutionen vedr. nationale test.  

 Vedtægtsændringen bliver fremlagt af JWS.  

 

 Drøftelse af evt. indkomne forslag.  

 Der er ikke indkomne forslag.  

 

 Nedsættelse af konstitueringsudvalg. 

 DRF, FP, KVN og RGA.  

 Vigtigt, at konstitueringspapirer tager højde for, at vi kan gen-konstituere os 

efter arbejdet med forslag til ny organisering af styrelsens arbejde.  

 

 



 

 

 Andet.  

 Info om praktisk vedr. GF. 

 

5. ÅLF’s kommunikationsstrategi.  
 Oplæg v/kommunikationskonsulent, Cecilie Winding.  

 Drøftelse.  

 Udsat til styrelsesmødet den 12. marts 2020.  

 

6. ’De 32’. 
 Orientering om udvidelse af antallet. 

DRF fremlagde kort med udgangspunkt i det omdelte bilag.  

Der skal i kommende skoleår være en "32" på alle skoler. Vilkår og indholdsbe-

skrivelse er den samme som for de nuværende "32’ere". 

Styrelsen drøftede kort udvidelsen. Fremsat bekymring om, at de 32 bliver 

brandslukkere i forhold til tekniske udfordringer og ikke pædagogisk under-

støttelse som tiltænkt. Hvordan er "de 32" opgaver i forhold til understøttelse i 

fagene. 

 

7. Lempelse af Fælles Mål. 
 Orientering om og input til fællesmødet den 5. marts.  

 DRF fik inputs til dagens fællesmøde.  

 På det kommende styrelsesmøde er der afsat mere tid. DRF vil indlede med et 

oplæg.  

 

8. Folkemødet 2020. 
 Fremlæggelse af forslag til debatter, som ÅLF planlægger.  

 JWS orienterede om forslagene.  

 To debatter i DLF’s hus. Gerne gårdscenen til begge debatter. Lige nu har vi 

reserveret gårdscenen til den ene. Klippescenen til den anden.  

 

 Temaer for debatterne er: 

1. Inklusion "Hvad kommer efter inklusionen?" Gerne med deltagelse af under-

visningsministeren, hvad er hendes vinkel? Mulighed for, at vi fra Aarhus 

byder ind med arbejdet med mellemformer, gerne med deltagelse af vores 

rådmand. 

2. ”Fundament til dit lærerliv”. Hvad betyder det for nyuddannede at få denne 

mulighed? 

 Professionel kapital, hvad er arbejdsgivers forpligtigelse i at fastholde nye 

lærere i jobbet? Arbejdstitel for deltagere i debatten er fx Michael Ziegler og 



 

 

Stefan Herman. Behovet for understøttelse af de nye lærere overfor finansie-

ringen.  

 

 Mulighed for, at vi kan invitere to lærere med fra fundament til dit lærerliv. 

 

9. 1. Maj.  
 Orientering. 

 DRF orienterede fra seneste møde  

 

 Beslutning vedr. deltagelse i kubedebatter. 

I forhold til forslag om debat om overenskomster. Mulighed, at vi inviterer en 

"nej-bevægelse" ind i debatten.  

Ift. debat om den danske model kunne det være spændende at invitere et tidli-

gere medlem, Hvorfor har du meldt dig ud?  

Der blev ikke truffet en endelig beslutning om debatter i kuberne.   

 

10. Aarhus Kommunes budget.  
 Fortsat drøftelse.  

 Punktet udsat til kommende møde.  

 

11. TR/TRS/AMR-møder.  
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 27. februar. 

 Dagens TR/TRS-møde.  

 Punktet udsat til kommende møde.  

 

12. Meddelelser. 
a) Foreningen 

b) Hovedstyrelsen 

c) Arbejdsmiljø 

d) Andre 

e) Kurser og konferencer 

h) Henvendelse fra medlemmer 

Henvendelse fra medlem vedr. registrering af elevfravær.  

Udkast til svar foreligger senest på mødet.  

 Punktet udsat til kommende møde.  

 

13. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 12. marts 2020. 

 

 



 

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


