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Aarhus, den 24. august 2020 

D2020-162930 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 13. august 2020 

Sted: Virtuelt     Kl.: 10.40 - 13.45 

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 mødet den 25. juni 2020.  
 Referatet godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede vedr. Corona-situationen. Der har været en del 

medlemshenvendelser både i indeværende og forrige uge.  

Vi har bedt forvaltningen informere bredt ud vedr. retningslinjer, i det tilfælde 

man som medarbejder har symptomer på Covid-19.  

 

JWS orienterede vedr. forhandlinger med Børn og Unge vedr. TR, AMR og sty-

relsesfrikøb, herunder tid til deltagelse i møder i den faglige organisation.  

 

JWS orienterede vedr. Aarhus Kommunes budget. Midler til skolerne ligger i 

forhold til inklusion og mellemformer. Erfaringer fra Covid-19 kan få betydning 

for, at der afsættes ekstra midler til rengøring.   

 

DRF orienterede fra ekstraordinært HMU-møde i MSB. Status på smittede bor-

gere og medarbejdere i MSB. Manglende entydighed i beslutningen vedr. hjem-

sendelse af medarbejdere. De eksempler, der har været på diskriminering af et-

niske minoriteter, har affødt opmærksomhed på opgaver og arbejde i Aarhus 

Vest. Det er skærpet, at diskriminering under ingen omstændigheder må fo-

regå. 

Vigtigt, at medarbejdere trænes i korrekt anvendelse af værnemidler. 
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 DRF orienterede vedr. Sorømødet 2020. DRF er inviteret til deltagelse som en af 

tre repræsentanter for DLF’s kredse. Mødets dagsorden er erfaringer og per-

spektiver fra skolen under corona.  

 

 Arbejdsgruppe 1. Har på deres møde arbejdet med arbejdstidsaftale og 

budgettildelingsmodel.  

 

 Arbejdsgruppe 2. Har arbejdet med TR/TRS-kursus. Konkret planlægning af 

både indhold og praktiske forhold.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt.  

 

4. Orientering om Corona-situationen v/formandskabet.  
 Orientering givet på RÅ-mødet.  

 

5. Periodeforhandlinger om arbejdstid.  
 Opfølgning fra kredsformandsmødet den 11. august 2020. 

JWS orienterede fra kredsformandsmødet den 11. august og virtuelt kredsfor-

mandsmøde dags dato.  

Urafstemning starter den 25. august 2020 med frist den 1. september 2020. 

Der vil forud for urafstemningen blive udsendt medlemskommunikation fra 

DLF.  

 

En overvejende del af styrelsen tilkendegav opbakning til arbejdstidsaftalen, en 

enkelt er endnu uafklaret.  

 

Mødet fredag kan ikke, som det er ønsket af DLF, være ved fremmøde, ej heller 

i mindre grupperinger på skoler. Vi er i kommunikation med DLF i forhold til 

etablering af et virtuelt møde.  

 

 Andet. 

 Intet til referat. 

 

6. Århus Lærerforenings generalforsamling september 2020.  
 Beslutning af dato, lokation og tidspunkt.  

 Formandskabet indstillede, at vi fortsætter planlægningen af generalforsamlin-

gen til afholdelse den 30. september 2020. Lokationen er Aarhus Congress 

Center. Tidsrummet er kl. 17.00-21.00. 

 Opbakning fra styrelsen til, at vi fortsætter planlægningen under hensyn til Co-

rona-situationen.  



 

 

 

Flere styrelsesmedlemmer opfordrede til, at vi ser på muligheden for at afvikle 

generalforsamlingen virtuelt. Eventuelt en kombination af flere digitale løsnin-

ger.  

 

DRF undersøger, om der er mulighed for at reservere Aarhus Congress Center 

på en dato i oktober måned.  

 

 Fremlæggelse og beslutning af forslag til procesplan for afvikling af 

generalforsamlingen.  

 Styrelsen godkendte procesplanen med forbehold for Corona-situationen. 

 

Valgoplæg: 

Styrelsen drøftede om de fremsendte skriftlige valgoplæg, der lå klar i marts 

måned, som udgangspunkt ikke skal revideres til den kommende generalfor-

samling. Kandidater udenfor styrelsen, der har tilkendegivet kandidatur til ge-

neralforsamlingen i marts måned, skal i så fald informeres om styrelsens be-

slutning. Beslutningen blev udsat til kommende møde.  

 

 Beslutning af forslag til tidsplan for overdragelsesforretning og konstituering 

jf. referatet fra styrelsesmødet den 20. februar.  

 Styrelsen godkendte tidsplanen.  

 

 Tilkendegivelse af kandidatur.  

Katrine Vinther Nielsen tilkendegav, at hun stiller op til formandsposten i År-

hus Lærerforening. 

Christine Kvist Meldgaard tilkendegav, at hun ikke genopstiller til Århus Læ-

rerforenings styrelse. 

Den øvrige styrelse og formandskabet fastholdt deres tidligere tilkendegivelse 

fra marts måned. 

 

7. Udvikling af den nye ramme for lokal kvalitetsopfølg-

ning.  
 Behandling af udkast til ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning.  

Punktet blev udsat grundet flytning af udviklingsseminaret vedr. kvalitetsop-

følgning. Da det ser ud til, at der vil blive et sammenfald mellem udviklingsse-

minariet og generalforsamling i Århus Lærerforening, har DRF aftalt med for-

valtningen, at ÅLF kan indsende kommentarer og anbefalinger til rammen på 

skrift.  

 

 Andet.  



 

 

 Intet til referat. 

 

8. Aarhus Kommunes budget. 
 Orientering om status. 

 Tidsplan.  

 Punktet blev udsat til kommende møde.  

 

9. DLF’s kongres den 22.-23. september 2020. 
 DLF’s principprogram. 

 Behandling af tilføjelse om den grønne omstilling.  

 Punktet til blev udsat til kommende møde.  

 

10. Referater fra styrelsens møder. 
 Indstilling fra Charlotte Ipsen.  

 Punktet blev udsat til kommende møde.  

 

11. TR/TRS/AMR-møder.  
 Punkter til TR/TRS-mødet den 20. august. 

 Punktet blev udsat til kommende møde.  

 

12. Meddelelser.  
a)Foreningen 

b)Hovedstyrelsen 

c)Arbejdsmiljø 

d)Andre 

e)Kurser og konferencer 

h)Henvendelse fra medlemmer 

 Punktet blev udsat til kommende møde.  

 

13. Næste møde. 
 Den 20. august 2020 

 Punkter - Se årshjulet.  

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


