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Aarhus, den 13. november 2020 

D2020-227612 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 5. november 2020 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 11.10 - 13.30 

Referent: DRF 

Fraværende: ARS 

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 29. oktober 2020.  
 Referatet blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra deltagelse i workshop vedr. det kommende tværgående 

trivselsteam. Trivselsteamet er initieret af det tværgående samarbejde mellem 

MBU og MSB.  

Konklusioner på drøftelserne var: Hurtigere sagsbehandling, samarbejde, nær-

hed, færre sagsgange, inddragelse af børnene og de unges stemme, bruge erfa-

ringer fra Familieskolerne og et kritisk blik på form og afviklingen af net-

værksmøderne. Ønske om, at netværksmøderne kan afvikles på en nytænkt 

måde.   

 

DRF orienterede fra møde vedr. proces for 10. klasse.  

Som en del af den på mødet fremlagte tidsplan og beskrivelse af mødefora blev 

det fra vores side foreslået, at der iværksættes en workshop med inddragelse af 

medarbejdere. ÅLF er, sammen med øvrige faglige organisationer, med i en 

følgegruppe. Kommissorium og diagram fra mødet vil indgå som bilag til den 

kommende temadrøftelse i styrelsen. 

  

JWS orienterede fra ekstraordinært HMU-møde med fokus på evaluering af 

MED-organiseringen. Det er hensigten, at evalueringen skal følges op på et 12-

12 seminar. Hvornår det bliver muligt at afvikle, udestår grundet coronasituati-

onen. Den foreløbige evaluering peger på, at LMU har fået en større opmærk-

somhed fra HMU. I forhold til FU som en del af MED-organiseringen. FU´s op-
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gave er at kvalificere dagsordenen, men grundet størrelsen på vores organisa-

tion sker der ind imellem det, at FU træffer og formidler beslutninger til LMU 

og først efterfølgende til HMU. Den struktur og praksis vil der i evalueringen 

blive set på.  

 

JWS orienterede fra møde i KSØ-FU. Det drøftes, hvorvidt kurserne i KSØ regi 

skal gennemføres i uge 4 og 6. JWS har med reference til DLF’s udmeldinger 

anbefalet en aflysning. Der er endnu ikke truffet beslutning.  

 

JWS orienterede vedr. kommunale AKUT midler. Arbejdsgruppen nedsat af 

FMU har over tid haft gode drøftelser vedr. en bedre anvendelse af AKUT 

midler til uddannelse. I den sammenhæng var der planlagt et større arrange-

ment, som nu grundet corona udskydes. Det drøftes derfor, hvorvidt kurset kan 

omlægges til et virtuelt kursus, der kan klæde tillidsvalgte og ledere på i for-

hold til at håndtere coronasituationen. Herunder et fokus på den corona-træt-

hed, der er blevet en del af vores virkelighed.  

 

Arbejdsgrupperne har ikke haft møder siden sidst. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7, Orientering fra kredsfor-

mandsmødet. og nyt punkt 6 Aarhusaftalen, orientering om STIL tal. Øvrige punkter 

rykker.  

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
Situationen er meget alvorlig. Alt tyder på, at den bliver mere alvorlig for vores 

medlemmer og skolerne. Der er fortsat en stigning i smittede i aldersgruppen 

10-19 år, hvoraf mange går i byens folkeskoler.  

 

Med mange hjemsendte lærere bliver det nødvenligt at indkalde vikarer, som er 

unge mennesker, der desværre udgør en øget smitterisiko. Det giver udfordrin-

ger for driften på skolerne med de mange hjemsendte lærere.  

 

Medarbejdere i Aarhus Kommune kan få udleveret visir via ledelsen.  

 

Hvorvidt der må komme andre end medarbejdere og elever ind på skolerne, og 

om de besøgende/forældrene skal bære mundbind, er op til den enkelte leder. 

Vigtigt i den sammenhæng at være opmærksom på, at mundbindet er et sup-

plement. Mundbind eller visir kan ikke stå i stedet for afstand og øget hygiejne. 

I forhold til at kunne holde afstand har vi stillet forslag om, at der på skolerne 

oprettes sluser eller at der indføres differentieret mødetid.  



 

 

 

Vi har fået svar på vores henvendelse vedr. vikarer, praktikanter, lokaler etc.  

To af svarene fremgår af den opdaterede drejebog til skolerne.  

Det er op til den enkelte skoleleder at afgøre, om der kan være praktikanter på 

skolen. 

Der er kommet en meget tydelig udmelding ud vedr. lokaler og forældres mu-

lighed for at låne lokaler - det er ikke en mulighed.  

 

Vi har henvendt os vedr. live-streaming af undervisningen ved hjemsendelse af 

elever. Henvendelsen er et ønske om at sikre medlemmerne i forhold til GDPR 

og den enkeltes retssikkerhed. Svaret på dette er ligeledes præciseret i drejebo-

gen. Den administrative opgave, der er forbundet med et samtykke, giver ud-

fordringer for skolerne. Det kan betyde, at der kan komme en ændring i den 

udsendte retningslinje for en mere smidig løsning.  

 

Gravide i 3. trimester. Spørgsmålet har givet anledning til et møde, hvor vi har 

fået uddybet argumenterne fra arbejdsgivers side. Vi forholder os fortsat un-

drende overfor argumentationen og vil fortsat forfølge sagen. JWS har på den 

baggrund sendt en henvendelse til øvrige faglige organisationer, som han af-

venter svar på. 

Det blev foreslået, at vi kan prøve at løfte sagen via arbejdsmiljølovgivningen. 

 

JWS har gennem længere tid fremført en kritik vedr. vores adgang til informa-

tion om status og tiltag i forbindelse med coronasituationen. På den baggrund 

er der nu etableret en del nye mødefora. Blandt andet et møde med øvrige fag-

lige organisationer, forældreorganisationer og ledere. Første møde var et godt 

møde med en bred bekræftelse af, at corona-trætheden er til stede, og at det bli-

ver svært for medarbejdere og ledere at holde til presset på den lange bane. Det 

har betydet, at de mange problemstillinger, der blev fremsat, bliver samlet for 

en videre bearbejdelse. På samme baggrund er der taget initiativ til at rette 

henvendelse til ministeren og politikerne på Christiansborg. Henvendelsen er 

en opfordring til, at der på baggrund af coronasituationen laves lempelser på 

lovgivningen for skole, fritid og FU-området. 

 

Der er overfor forvaltningen fremsat et ønske om, at der i forhold til restriktio-

ner og løsninger findes en mere ensrettet løsning på tværs af skolerne.   

JWS har foreslået, at vi på kommuneplan, i stedet for at arbejde i midlertidig-

hed, laver en mere langsigtet plan fx helt frem til 1. april 2021. 

 

Opmærksomhed på de af vores medlemmer der har senfølger på grund af co-

vid-19 smitte. Hvordan kommer de sikkert tilbage på skolen? 

 



 

 

5. Århus Lærerforenings generalforsamling 2020.  
 Orientering fra møde med formanden for arbejdsmiljø- og 

organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening. 

JWS orienterede fra mødet. Se fremsendt PP på DLF InSite.  

Der er i forhold til en beslutning flere vedtægtsmæssige forhold, der har indfly-

delse. Det gælder vedtægter på DLF-niveau, og ÅLF´s egne vedtægter.  

 

Spørgsmålene til Thomas Andreasen var blandt andet, om vi som kreds kan 

fortsætte en udskydelse begrundet i force majeure.  

 

Der er på den baggrund flere skitserede scenarier. Se udsendt PowerPoint for 

uddybning.  

 

DLF vil gerne være os behjælpelige med at afvikle en eventuel virtuel general-

forsamling. Det gælder også bistand i forhold til planlægningen og indhentning 

af et system, der kan afvikle valghandlingen under hensyntagen til de forskel-

lige vedtægtsmæssige udfordringer.  

 

Et sådan set up kan kræve, at vi skal have tilmelding fra medlemmerne, da der 

forventeligt skal anvendes mailadresser for distribuering af stemmeadgang.  

 

 Drøftelse og beslutning.  

Ønske om, at vi søger udsættelse ved DLF. Evt. mulighed for at slå generalfor-

samlingen sammen med den ordinære generalforsamling i 2021, som er fastsat 

til afholdelse den 19. marts 2021.  

 

Styrelsen besluttede, at vi udarbejder en skriftlig henvendelse til DLF med hen-

blik på at søge udsættelse til 1. kvartal 2021.  

 

Mulighed for, at vi med de lange udsigter til afvikling af vores generalforsam-

ling udsender information til vores medlemmer om foreningens forhold.  

 

6. Aarhusaftalen. 
 Orientering vedr. STIL tal. 

 Orienteringen gives på TR/TRS-mødet. 

 

7. DLF’s kredsformandsmøde 29. oktober 2020. 
 Orientering fra mødet. 

 JWS orienterede fra mødet.  

 

 Status på OK 21 vil der blive orienteret på TR/TRS-mødet.  



 

 

 

Evalueringen på forhandlingsforløbet fra 2012 og frem til indgåelse af A20. 

Drøftelsen var udfordret af det virtuelle set up, svært med drøftelser og nuan-

cer af et så stort og komplekst tema.  

Den aktuelle politiske situation. Parterne ser med nye øjne på DLF. Der er be-

hov for, at vi som forening arbejder videre med vores omdømmespor og en 

synlighed i forhold til de mange resultater, vi som forening laver, og ikke 

mindst den indflydelse vi har, og det samarbejde vi har med parterne omkring 

folkeskolen.  

 

Covid-19 status på DLF’s interne kurser og uddannelser. DLF har aflyst alle 

kurser og møder med mere end 10 deltagere frem til 1. april 2021. De udbudte 

og planlagte kurser og uddannelse vil i stedet blive afviklet virtuelt.  

P.t. er op imod halvdelen af medarbejderne i DLF’s sekretariat hjemsendt til 

hjemmearbejde. 

 

Politisk i forhold til politikerne på Christiansborg forsøges der at lægges pres 

lempelser på flere områder af folkeskoleloven fx valgfag.  

 

 DLF’s regionale møder udbudt til i morgen. Mulighed for udvidelse af deltager-

kredsen til mødet. Fra to til tre deltagere. KVN tilkendegav, at hun gerne vil 

deltage.  

 

8. TR/TRS/AMR-møder.  
 Dagens TR/TRS-møde.  

 Se udsendt dagsorden.  

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 09.11.2020: Forhandlingsmøde om Aarhusaftalen med Børn og Unge. JWS, 

DRF, Marius Lindersgaard og Søren Bonde.  

Den 10.11.2020: Studierådsmøde. DRF.  

Den 11.11.2020: Deltage i møde med BU-cheferne og direktøren. JWS.  

Den 11.11.2020: Møde med arbejdsgruppen for ÅLF’s Seniorklub. JWS.  

Den 11.11.2020: Møde UR-udvalg og MED-Undervisernetværket. JWS.  

Den 11.11.2020: Opstart af faglig klub og valg til TR på Kompetencecenter for 

Læsning (KCL). JWS og Søren Bonde.  

Den 12.11.2020: Forhandlingsmøde om Aarhusaftalen. JWS og Søren Bonde.  

Den 12.11.2020: Møde vedr. status på Ellehøjskolen om Social kapital og Nest. 

JWS og Marius Lindersgaard.  



 

 

Den 12.11.2020: Opfølgning på møde om Corona i et langsigtet perspektiv - ud-

fordringer og dilemmaer. JWS.  

Den 12.11.2020: Følgegruppemøde ’Forstærket indsats for ordblinde i udskolin-

gen/’Rundhøjprojektet’. DRF.  

Den 13.11.2020: Ekstraordinært HMU, MSB. 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. 

 

10. Næste møde. 
 Den 12. november 2020 

 Punkter - Se årshjulet.  

 

11. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


