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Aarhus, den 30. oktober 2020 

D2020-216461 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 22. oktober 2020 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 11.00 - 12.10 

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 

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 1. og 8. oktober 

2020.  
 Referaterne er godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede fra første møde i processen frem mod etablering af FH Aarhus. 

Der blev ved mødet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 

tidligere hovedorganisationer, LO og FTF. JWS er en del af denne 

arbejdsgruppe. Der vil blive holdt et repræsentantskabsmøde i december, 

derefter vil FH Aarhus være etableret.  

Det lokale arbejde, der har været lavet i DKF regi, er et godt udgangspunkt for 

det forstående samarbejde i FH Aarhus. Formue fra tidligere LO vil indgå i nyt 

FH. Derudover vil det CVR-nummer, der har været LO’s, videreføres i FH. 

Oplevelse af, at processen har været god.  

 

JWS orienterede fra møde i KSØ. Mødet blev afviklet som virtuelt møde. Der 

arbejdes på, at næste møde kan blive med fysisk fremmøde.  

Mødet handlede mestendels om opfølgning på DLF’s kongres. Hvordan KSØ 

får etableret nye roller ved udskiftning af KSØ’s hovedstyrelsesmedlemmer. 

Det er således, at formand for Silkeborg Lærerforening, Niels Jørgen Jensen, 

tiltræder en plads i DLF’s hovedstyrelse, da Gordon Ørskov Madsen har tiltrådt 

formandsposten. På mødet blev status på den kommende kongres også drøftet. 

Er der tale om en ekstraordinær kongres eller blot en fortsættelse af udsatte 

punkter fra kongressen den 23. september 2020.   
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Det blev besluttet, at KSØ på kommende møde konstituerer sig med mulighed 

for justering, efter Århus Lærerforening har haft mulighed for at afvikle deres 

generalforsamling.  

Det blev aftalt i KSØ at se på en mulighed for at skrive et fælles debatindlæg 

vedr. skolernes mulighed for at drive skole i coronasituationen. Fokus skal 

være, at det ikke er kommunerne, men det statslige, der blokerer for, at 

skolerne kan få lov at drive skole under de vilkår, der er forudsætningerne i 

forhold til corona. 

 

I forhold til Århus Lærerforeningens generalforsamling 2020. 

JWS har aftalt møde med DLF i forhold til vores lokale situation vedr. den 

manglende afvikling af generalforsamlingen 2020. Mødet vil være med 

formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget, Thomas Andreasen og 

eventuelt formand, Gordon Ørskov Madsen. Der er fra styrelsens side ønske 

om, at vi snarest får meldt noget nyt ud til medlemmerne vedr. mulighederne 

for at få afviklet generalforsamling. Vi skal have set på en forlængelse af vores 

aftale med forvaltningen vedr. vilkår for styrelsesfrikøb mv.  

 

JWS orienterede fra møde i DKF.  

Der blev talt meget om to punkter. Diskussionen om hjemmearbejdspladser. 

DKF har givet arbejdsgiver en mulighed for at lave en midlertidig aftale vedr. 

hjemmearbejdspladser for de medarbejdere, der er hjemsendt. Det er et 

kompromis, der gælder for, hvad der er gældende, når man hjemsender 

medarbejdere i mere end 14 dage.  

Det andet punkt var den drøftelse af det igangværende fokus på sexisme.  

Vi er i DKF nødsaget til at tage bestik af situationen, og vi kan som DKF være 

nødsaget til at skulle forholde os mere offensivt. 

 

DRF orienterede fra møder vedr. fritidspædagogisk vision. Det er fra 

rådmanden stillet ønske om, at der udarbejdes en fritidspædagogisk vision for 

SFO-området. Vi har som faglige organisationer ikke været inddraget tidligere i 

processen, det gælder for ÅLF, BUPL og FOA. Vi har problematiseret dette 

overfor for forvaltningen, hvilket gav anledning til et opfølgende møde den 7. 

oktober. Det blev på mødet aftalt, at vi får tilsendt en materialepakke for indsigt 

og forberedelse til kommende møde, hvor vi vil få mulighed for at kommentere 

og kvalificere det fremsendte inden den videre behandling. Der er i kommende 

uger fastlagt flere møder.  

 

Styregruppe – NEST på Ellehøjskolen.  

Medarbejdere på skolen er i gang med kompetenceudvikling i forhold til Co-

teaching. Positiv oplevelse af samarbejdet mellem PPR og skolen, der er afsat 

ekstra PPR bevilling til skolen i forhold til implementering. ÅLF er med i 



 

 

styregruppen på egen foranledning. Spørgsmål til, om vi er inddraget vedr. 

NEST på Beder Skole. Det er vi ikke for nuværende, men det er relevant, at vi 

også er med på Beder Skole. 

 

I forhold til rådmandens fokus på mental sundhed og en ny vision. Vi er ikke 

som forening forlods informeret om visionen.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet. 
Seneste møde med forvaltningen var fredag i uge 41. Der var på mødet et fokus 

på arbejdstid og særlige vilkår og hensyn i forhold til corona. For vores ved-

kommende et særligt fokus på vilkår i forbindelse med lejrskoler. Hvordan skal 

skolerne handle i en eventuel udskydelse eller ved aflysning af lejrskoler? Der 

er indkaldt til endnu et møde vedr. sagen. 

 

ÅLF har stillet spørgsmål vedr. praktikanter og lærerstuderende i forbindelse 

med corona. Hvordan skal skolerne forholde sig til, at der er udefrakommende 

på skoler og arbejdspladser? Vi mangler svar fra forvaltningen. Styrelsesmed-

lemmerne bekræfter, at problemstillingen fortsat er meget aktuel.  

 

Smittetrykket. Der er en stigning i smittetrykket generelt, som også er gældende 

for Aarhus. Der er fokus på en stigning blandt børn og unge. Herunder et afledt 

fokus på sociale arrangementer og lejrskoler.  

 

5. Styrelsens forretningsorden.  
 Beslutning af konsekvensrettelser.  

 Styrelsen tilsluttede sig de forslåede konsekvensrettelser.  

 

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

Evaluering af administrative fællesskaber. Den lovede skabelon for evaluering 

for de faglige organisationer er endnu ikke udkommet. Derfor har JWS udar-

bejdet et dokument med de forventede spørgetemaer. Dokumentet skal anven-

des på dagens regionale TR/TRS-møder. Dokumentet lægges i TR-gruppen på 

DLF InSite for fælles viden. Der er forventning om en skriftliggørelse af tilba-

gemeldingerne fra regionerne.  

 



 

 

 Webinar vedr. A20. Forhandlingsudvalget forpligter sig på at deltage i webinar, 

det er en mulighed for TR og leder, men ikke en forventning. 

 

Spørgsmål til svarprocessen på henvendelse fra en region til HMU. Svaret gives 

fra formanden for HMU, direktør, Martin Østergaard Christensen.  

 

 Punkter til TR/TRS-mødet den 5. november.  

 Intet til referat. 

 

7. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 22.10.2020: Gensidig orientering vedr. corona på folkeskole- og fritidsom-

rådet. JWS.  

Den 23.10.2020: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. hjemmearbejdspladser. 

JWS og Michael Rønne.  

Den 26.10.2020: Møde i arbejdsgruppen ’Kendte voksne’. JWS.  

Den 26.10.2020: Møde med TR’erne for SOSU Østjylland. DRF og Marius Lin-

dersgaard.  

Den 27.10.2020: Møde HMU, MSB. DRF.  

Den 27.10.2020: Forhandlingsudvalgsmøde om Aarhusaftalen. JWS, DRF, Ma-

rius Lindersgaard og Søren Bonde.   

Den 29.10.2020: Kredsformandsmøde, DLF. JWS.  

Den 30.10.2020: Møde AKUT-arbejdsgruppen. 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 

Intet til referat. 

 

8. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 29. oktober 2020. 



 

 

Punkter - Se årshjulet.  

JWS og RGA fraværende grundet DLF’s kredsformandsmøde. 

I forhold til myndighedernes anbefalinger afvikles mødet virtuelt. 

 

9. Eventuelt.  
 Spørgsmål vedr. forældres mulighed for at låne lokaler på skolerne. Sendes til 

sagsbehandling ved konsulenter.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


