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Aarhus, den 20. november 2020 

D2020-234024 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 12. november ’20 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 14.35-15.00 

Referent: DRF 

Fraværende: JHE 

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 5. november 2020.  
 Referatet blev godkendt.  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede fra møde i FH Aarhus. Der er igangsat et arbejde vedr. lokale 

vedtægter. Der er mange interesser, der skal tilgodeses og deraf fortsat en del 

uafklarede områder.  

 

JWS orienterede om, at der er blevet valgt en TR for KCL - Kompetencecenter 

for Læsning. KCL deler matrikel med Rosenvangskolen, men på baggrund af 

ny organisering, er der nu valgt separat TR for medlemmerne på KCL. 

 

JWS orienterede fra møde med direktøren og formand for BUPL, Marianne Gil-

bert. Mødet handlede om kommunikation fra de forskellige distriktschefer til 

de faglige organisationer. Det er erfaringen, at kommunikationen til os på sko-

leområdet hovedsageligt går gennem Stefan Møller Christiansen som ansvarlig 

for skole, men der er også brug for, at vi som faglige organisationer får viden og 

kommunikation fra de øvrige distriktschefer om de lokale skoleforhold ude i 

distrikterne. 

 

Vi har via ARS fået en henvendelse fra et kredsstyrelsesmedlem i Københavns 

Lærerforening. Henvendelsen er vedr. ghettoskoler og -listen. JWS og DRF 

nævner muligheden, at vi kan spørge ind ved kredsformænd og evt. tage det 

med på kommende 6 by-møde.  
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3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
Vi har den forgangne uge haft flere skoler med delvis nedlukning, og en enkelt 

der er helt lukket.  

Brev til ministeren fra Aarhus. Henvendelsen og brevet har fået en del omtale i 

medierne. 

Der er kommet ny bekendtgørelse vedr. valgfagseksamen.  

Der er en kronik på vej fra kredsformændene i KSØ. Kronikken er ligeledes et 

forsøg på at presse på for mere langsigtede beslutninger vedr. skoleforhold i co-

rona. 

 

5. ÅLF’s aktivitetspulje - skoleåret 2020/2021.  
 Stillingtagen til ansøgninger.  

 Alle ansøgninger blev godkendt.   

 

6. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 5. november.  

 Q&A er udsendt til de tillidsvalgte. Vi skal have drøftet, hvordan vi kan facili-

tere nogle sociale arrangementer for vores tillidsvalgte. Arrangementer under 

hensyn til corona og restriktioner.  

 

 Dagens AMR-netværksmøde.  

 Intet til referat.  

 

 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 26. november.  

 STIL-tallene. Tallene kommer ud med skolevis opgørelse til TR via DLF InSite. 

TR skal erfaringsudveksle på, hvorfor tallene ligger på det niveau. Hvad har de 

tillidsvalgtes rolle været i bilag 1 drøftelserne. Hvad er de bagvedliggende år-

sager til, at det gennemsnitlige kommunale tal er der, hvor de er? Gerne erfa-

ringsudveksling på det gode arbejde, der er foregået decentralt.  

 

7. Meddelelser.  
a) Foreningen 

b) Hovedstyrelsen 

c) Arbejdsmiljø 

d) Andre 

e) Kurser og konferencer 

h) Henvendelse fra medlemmer 



 

 

 Punktet blev udsat.  

 

8. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 19. november 2020. 

 Punkter - se årshjulet.  

 

9. Eventuelt.  
 Intet til referat.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


