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Aarhus, den 2. april 2020 

D2020-081353 

 

Mødereferat 
 

Møde: Virtuelt styrelsesmøde  Dato: 2. april 2020 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.00 - 12.00 

Referent: DRF 

Fraværende: Ingen 

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 styrelsesmødet den 26. marts 

2020. 
 Referatet godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. Tilføjelse af dot under punkt 3 Efter påske, herunder 

styrelsens situation. Og punkt vedr. Opfølgning på nationale test.  

 

3. Orientering om situationen v/formandskabet. 
 ”Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse i forbindelse 

med COVID-19 situationen.” 

 JWS orienterede. Derefter spørgsmål og afklaringer.  

 

 Nødundervisning, ændring af instruks fra Børn og Unge. 

 Vi har ikke noget på skrift. Men vi er orienteret om, at skoleledere er informe-

ret, herunder information om ændring af instruks i forhold til registrering.  

 

 Kontoret i Grønnegade. 

 Der er meget travlt i Grønnegade. Mange medlemshenvendelser. Arbejdet og 

koordinering i DKF fylder ligeledes meget.  

 

 Efter påske, herunder styrelsens situation. 

 Ingen kender endnu svaret på, hvordan situationen ser ud efter påske. Vi har 

konkret i forhold til afgangsprøver rettet en henvendelse til undervisningsud-
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valget i DLF, vi afventer svar. Der er orienteringsmøde med Børn og Unge fre-

dag den 3. april.  

 

 Styrelsens vilkår. Vi ved endnu ikke noget fra centralt hold, vi afventer DLF for 

udmelding.  

 Når vi må, i forhold til udmeldinger fra myndigheder, så mødes vi forventeligt 

igen.  

 

 RGA orienterede fra DLF. Arbejdsmiljø og organisationsudvalget arbejder på 

højtryk på en udsendelse vedr. generalforsamlingerne i kredsene. 

 I forhold til styrelsesmedlemmernes situation kan vi kontakte Børn og Unge, og 

skitsere vores situation, så er der orienteret den vej. Det gælder også i forhold til 

TR-valgene lokalt. 

 

4. Aarhusaftalen. 
 Bilag 1 drøftelser – foreningens forsøg på at fastholde disse. 

- Fortsætte med bilag 1 drøftelserne. 

- Bekymring vedr. den usikkerhed, der er i forhold til udmeldt budget +    

tallet.  

- Manglende overblik over den økonomiske situation på nogle skoler. 

- JWS i dialog med Børn og Unge. 

- Tillidsvalgtes vilkår i fokus. 

- Forventning om flere lærerstillinger på kommunalt plan. 

- Planer om at afholde et virtuelt TR-møde.  

 

 Opfølgning på undersøgelse blandt TR’erne omkring forventet stillingstal 

2020/2021. 

 Intet til referat.  

 

5. Virtuelle regionale TR/TRS-møder. 
 Opsamling fra afholdte virtuelle regionale TR/TRS-møder. 

 Tilbagemeldinger fra virtuelle møder skrives i Google Docs.  

 

 Opsamling på den skriftlige tilbagemelding på regionale møder den 27. fe-

bruar. 

 Intet til referat.  

 

6. Periodeforhandlinger. 
 Kort orientering fra blandt andet mødet i DLF/KSØ den 30. marts 2020.  

 Forhandlingerne fortsættes.  

 



 

 

 Andet. 

 Intet til referat.  

 

7. Århus Lærerforenings generalforsamling 2021. 
 Beslutning om dato og sted. 

Formandskabet indstiller, at ÅLF’s generalforsamling og efterfølgende med-

lemsfest afholdes den 19. marts 2021 på Centralværkstedet. 

 Styrelsen godkendte indstillingen.  

 

8. Opfølgning på nationale test. 
 Skal vi fx lave et debatindlæg. 

 Intet til referat.  

 

9. Næste møde. 
 Den 16. april 2020. 

 

10. Eventuelt. 
 Evt. udvidelse af mødetiden. 

Opmærksomhed på mail fra FH om virtuelt 1. maj. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


