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Aarhus, den 6. november 2020 

D2020-221435 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 29. oktober 2020 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 12.00 - 13.00 

Referent: DRF 

Fraværende: JWS og 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 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 22. oktober 2020.  
 Referatet blev godkendt.  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra HMU-møde, MSB.  

Under mødets første punkt deltog rådmand for Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse, Kristian Würtz. Under dette punkt blev det første år i den nye organise-

ring Borgernes MSB drøftet. Et vigtigt fokuspunkt var, at dele af organisationen 

fortsat ikke er helt på plads. De områder og centre, hvor der har været fusione-

ringer, har grundet corona været særligt udfordrede. Det er nødvendigt med tid 

og tålmodighed for den fortsatte implementering. Der er fortsat enkelte udestå-

ender vedr. ny MED-organisering, men det forventes snart at være på plads. Ny 

styringsmodel for Aarhus Kommune ’Styrket værdi for borgeren’ blev ligeledes 

drøftet. Under dette punkt var betydningen af værdi, dialog og data vigtige fo-

kus- og drøftelsespunkter. 

 

På HMU-mødet var der også en temadrøftelse vedr. sygefravær. Der vil blive 

samlet op på drøftelsen på et kommende møde. Spørgsmålene i drøftelsen var: 

Hvordan sikrer vi løbende og systematiske drøftelser af trivsel og sygefravær i 

MED-organisationen? Til det spørgsmål var der en del henvisninger til, at der 

kan være erfaringer fra corona-perioden, der vil og kan have relevans i det 

fremadrettede arbejde.  

Sygefraværspolitikken og Retningslinje og Sygefraværssamtaler - er der behov 

for præciseringer og justeringer? Øvrige punkter var opfølgning på budget 2021 

og driftssituationen grundet corona.  
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DRF orienterede vedr. opfølgende møde om den fritidspædagogiske vision.  

Der skal udarbejdes en samlet vision for fritids- og ungdomspædagogikken i 

Aarhus. Vi er nu som faglig organisation en del af processen og inviteres ind til 

de fortsatte drøftelser og endelig udarbejdelse af visionen. Visionsprocessen kø-

rer i 3 spor, et fælles samlet overordnet visionsspor, visionsspor for henholdsvis 

FU og SFO-området og sidst et handlingsspor med konkrete udmøntninger.  

 

Arbejdsgruppe 1. Gruppen har arbejdet videre med visionsproces for kreds-

kontoret. Den vil blive fremlagt for styrelsen på et senere tidspunkt. 

 

Arbejdsgruppe 2. Gruppen har arbejdet med planlægning af kommende tema-

drøftelse i styrelsen vedr. 10. klasse. Kort drøftelse vedr. DLF’s ekstraordinære 

kongres. Opsamling på TR-samtaler, tilbagemeldinger fra de regionale TR/TRS-

møder. Medlemsarrangementer hvordan i 2021? Coronaskolen, herunder ud-

melding fra direktøren på Aula.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
JWS har været dialog med Børn og Unge chef, Stefan Møller Christiansen og di-

rektør, Martin Østergaard vedr. kommunikationen. I foråret var vi med i en co-

rona-taskforce. Vi er p.t. ikke en del af en taskforce eller lignende, hvilket gør 

kommunikationen og vores viden mangelfuld. Der forsøges at lave forbedrin-

ger. Blandt andet genoptages møder mellem de faglige organisationer og for-

valtningen. Det er blevet lovet, at der fremadrettet vil være en bedre koordine-

ring. Dette dog under en kendt en præmis. Beslutningsgangene er meget hur-

tige, og nye beslutninger kommer løbende fra myndigheder. Det er ikke altid 

kommunerne selv, der kan styre beslutninger og tempi.  

 

Vi, flere faglige organisationer, har adresseret en bekymring vedr. en stigende 

corona-træthed blandt medlemmerne. Vi savner og efterlyser handling fra ar-

bejdsgiver. Tilbagemeldingerne er, at konkrete handlinger er svære, da kom-

munen er underlagt ministerielle beslutninger. Der er dog taget initiativ til to 

ting. Der bliver holdt et møde mellem de faglige organisationer, forældreorga-

nisationer og forvaltning. Mødet skal danne mulighed for, at vi sammen kan få 

et længere perspektiv på situationen. Derudover er der taget initiativ til, at vi 

sammen med rådmand og direktør forsøger at påvirke opad i systemet vedr. 

rammebetingelser for fx valgfagsprøver, elevplaner etc.  

 



 

 

Århus Lærerforening har lavet en henvendelse vedr. vikarer, praktikanter, læ-

rerstuderende, anvendelse af skolens lokaler og brug af live-streaming. Vi har 

endnu ikke modtaget svar fra forvaltningen.  

 

Under Aarhusaftalens forhandlingsudvalg er der fortsatte forhandlinger vedr. 

ønske om at skabe klarhed over, hvad der arbejdstidsmæssigt gælder i en coro-

natid. Der arbejdes på at udarbejde en FAQ.  

 

Fra styrelsen. Bekymring vedr. rengøring på skolerne. Hvordan ser det ud med 

fælles udmeldinger fra Børn og Unge? Det ser ud til, at der er en opdateret dre-

jebog på vej, den kan indeholde noget om rengøringen. Flere tilbagemeldinger 

om, at der vil blive prioriteret rengøring midt på dagen.  

 

Styrelsen kom med input til JWS, som senere samme dag skal til møde vedr. co-

rona og mulighed for langsigtede løsninger.  

Hovedpointer fra styrelsen var:  

En højere grad af tydelighed fra ledelsens side for at reducere uvished og den 

store omskiftelighed.  

Ledelsen skal være bedre til at kommunikere langsigtede løsninger.  

Fokus på prioritering og ansvar. Efterspørgsel på, at der i højere grad priorite-

res i accept af, at corona fylder og presser medarbejderne meget.  

Vigtigt opmærksomhedspunkt, at vi som mennesker er meget forskellige. Det 

er meget hårdt for mange medlemmer at være socialt afskåret.  

 

5. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 22. oktober. 

Samlet tilbagemelding fra møder i regionerne. Highlights fra møderne ud over 

tilbagemeldinger fra TR-samtaler og evaluering af administrative fællesskaber. 

 

Corona, retningslinjer og udmøntninger har været drøftet i de fleste områder.  

Aarhusaftalen og implementering var på dagsordenen et par steder.  

TR-vilkår og handlemuligheder, når man har kolleger, der ikke er medlem af 

foreningen.  

MED-uddannelse og kritik af den høje økonomiske udgift også ved anvendelse 

af klippekort. Drøftelse af muligheder for at anvende fagportaler og indskræn-

kelse af samme. Valgfag og kommende eksamener.  

 

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

Mødet afvikles virtuelt. 

Evt. kort status på processen vedr. Chromebooks til medarbejdere.  

Kurser og konferencer i DLF, herunder KSØ-kurser. 



 

 

 

6. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 28.10.2020: Fokusgruppeinterview mellem FMU repræsentanter og Tæn-

ketanken Mandag Morgen om den nye forståelsesramme ’Styrket fokus på 

værdi…..’. JWS.  

Den 28.10.2020: Møde om fritidspædagogiske vision mellem Børn og Unge og 

de faglige organisationer. DRF.  

Den 28.10.2020: Møde med formanden for arbejdsmiljø- og organisationsudval-

get i Danmarks Lærerforening. JWS.  

Den 28.10.2020: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. hjemmearbejdspladser. 

JWS og Michael Rønne.  

Den 30.10.2020: Arbejdsgruppemøde vedr. justering af Mål- og indholdsbeskri-

velse for SFO. DRF.  

Den 03.11.2020: Møde med Børn og Unge vedr. skolernes undervisningstimetal. 

JWS, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.  

Den 03.11.2020: Ekstraordinært HMU-møde, MBU. JWS.  

Den 03.11.2020: Virtuelt Åbent Hus Gellerup. DRF.  

Den 04.11.2020: Arbejdsgruppemøde vedr. risikovurdering. JWS.  

Den 04.11.2020: Møde mellem Børn og Unge og de faglige organisationer vedr. 

proces ift. kommunal 10. klasse. DRF.  

Den 05.11.2020: TR/TRS-møde.  

Den 06.11.2020: Regionalt DLF-møde om A20 og ’Er vi gearet til fremtiden?’. 

JWS og DRF.  

 

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. 

 

7. Næste møde. 



 

 

 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 5. november 2020. 

 Punkter - se årshjulet 

 

8. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


