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Aarhus, den 30. november 2020 

D2020-238405 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 19. november ’20 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 08.30-11.45 

Referent: DRF 

Fraværende: JWS 

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 12. november 2020. 
 Referatet blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra deltagelse i foreløbigt sidste følgegruppemøde for ”For-

stærket indsats for ordblinde i udskolingen – Rundhøjprojektet” Projektet har 

vist gode resultater, og evalueres positivt af både elever, forældre og lærere. 

Der udkommer en rapport med opsamling og evaluering af projektet. Vi har 

tilkendegivet, at vi gerne som faglig organisation fortsat gerne vil være involve-

ret i arbejdet.   

Styrelsen stillede i den sammenhæng spørgsmål til opfølgninger vedr. de gene-

relle bydækkende indsatser for elever med læse/skrive – og matematikvanske-

ligheder. DRF følger op på et senere møde.  

 

DRF orienterede fra møde i Studieråd og Uddannelsesudvalg, VIA Lærerud-

dannelsen. VIA står overfor en sparerunde. Der vil i sparerunden ikke blive 

skåret på antal undervisningstimer for de studerende. Der er hovedsageligt lagt 

besparelser på områderne indenfor administration og ledelse.  

 Et punkt på uddannelsesudvalgsmødet var nye strategiske udviklingspunkter 

for læreruddannelsen 2021-2023.  

1) Læreruddannelsen på VIA uddanner lærere til grundskolen med en stærk 

professionel autoritet. 

2) Læreruddannelsen på VIA vil med udgangspunkt i et fagligt fællesskab i fag, 

på tværs af faggrupper og på tværs af udbudssteder, udvikle stærke profes-
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sionelle læringsfællesskaber, der støtter udviklingen af fagene og af lærer-

uddannelsen generelt. 

3) Læreruddannelsen på VIA er synlig og åben for omverdenen og et naturligt 

sted at søge viden og sparring om læring og undervisning. 

 

 Uddannelsesudvalget drøftede og kvalificerede udviklingspunkterne.  

Derudover var der på uddannelsesudvalgsmødet et punkt om praktik i lærer-

uddannelsen. Praktikken har uddannelses – og forskningsministerens interesse 

og VIA arbejder med udvikling af praktikken på flere niveauer, og udvalget 

kvalificerede med forskellige perspektiver. 

 

Ad hoc arbejdsmiljøgruppen er i gang med at holde AMR-samtaler inspireret af 

TR-samtalerne. Den første samtale har været afholdt og den var positivt evalue-

ret. Der vil blive holdt flere samtaler med AMR´ere under hensyn til kapacitet i 

ad hoc arbejdsmiljøgruppen.  

 

 Der har ikke været møde i arbejdsgrupperne siden sidst.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
 Fortsat højt smitteniveau i Aarhus.  

 

5. ÅLF’s regnskab 1. januar-30. september 2020.  
 Gennemgang og spørgsmål. 

 Kassereren gennemgik regnskabet. Styrelsen tog regnskabet til efterretning.  

 

6. FH Aarhus.  
 Status på lokal proces.  

 Punktet udsat til kommende møde.  

 

7. ÅLF’s medlemsarrangementer 2021. 
 Drøftelse af muligheder for afholdelse af arrangementer/kurser/uddannelse 

med de givne corona-restriktioner.  

 Styrelsen gav opbakning til, at der arbejdes med en arrangementsplan for 2021. 

Arrangementerne skal planlægges, så de er mulige indenfor de gældende co-

ronarestriktioner.  

 

 



 

 

 Placering i arbejdsgruppe. 

 Opgaven placeres i arbejdsgruppe 2.  

 

8. TEMA-drøftelse: 10. klasse.  
 Præsentation af de 5 scenarier fra Børn og Unge - Udvalgsdrøftelsen.  

 Præsentation af den aktuelle politiske status på området 

 Præsentation af tidsplan for arbejdet i Børn og Unge og byråd, herunder 

tidsplan for høringsproces.  

 Åben drøftelse på baggrund af de indledende indlæg. 

 Opsamling på drøftelsen. 

Opsamling lavet i særskilt notat. Notatet indgår i det videre arbejde i arbejds-

gruppen. 

 

 Afrunding og aftaler om det fortsatte arbejde. 

Opgaven er placeret i arbejdsgruppe 2. Der udarbejdes en tidsplan, der følger  

den overordnede tidsplan for arbejdet i Børn og Unge – udvalg og byråd.  

 

9. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra AMR-netværksmødet den 12. november.  

 Mødet blev afviklet virtuelt. Der var en pæn deltagelse. Mødet var arrangeret 

således, at det startede ud med en fælles intro, med efterfølgende grupperum 

for opfølgende drøftelser. Der laves en intern opsamling på gruppedrøftelserne, 

som kan præsenteres på et senere møde for eventuelle opfølgninger og viden-

deling.  

 

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

o Opfølgninger på Corona.  

o Opmærksomhed på ÅLF – Overblik. Se hjemmesiden.  

o Medlemslister via DLF InSite.  

o STIL tal. Se uddybninger i referat fra 12. november.  

o Evt. forhåndsorientering om kongres  

 

10. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 16.11.2020: Grundlagsmøde for FH Aarhus. JWS. 

Den 16.11.2020: Møde KSØ-FU. JWS. 

Den 16.11.2020: Møde KSØ. JWS og DRF.  

Den 16.11.2020: Opfølgning på coronarelaterede spørgsmål med B&U. JWS.  

Den 17.11.2020: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. forberedelse af møde 

mellem DKF/AC og BA den 1. december. JWS.  

Den 17.11.2020: Møde HMU-FU. JWS.  



 

 

Den 17.11.2020: Møde Uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen. DRF.  

Den 18.11.2020: Møde i Task Force vedr. corona-emner på skoleområdet. JWS. 

Den 19.11.2020: Møde vedr. høringen om om udvikling af ny ramme for lokal 

kvalitetsopfølgning og tilsyn i Børn og Unge. DRF.  

Den 20.11.2020: Møde mellem DKF/AC og Borgmesterens Afd. vedr. hjemmear-

bejdspladser. JWS og Michael Rønne.  

Den 20.11.2020: 6-by-møde. JWS og DRF.  

Den 20.11.2020: Arbejdsgruppemøde vedr. Kendte voksne. JWS.  

Den 23.11.2020: DKF-FU-møde. JWS og Michael Rønne.  

Den 23.11.2020: Kvartalsmøde med B&U. JWS.  

Den 23.11.2020: Forhandlingsmøde om Aarhusaftalen med Børn og Unge. JWS, 

DRF, Søren Bonde og Marius Lindersgaard.  

Den 23.11.2020: Opfølgningsmøde med B&U vedr. Fælles Mål. DRF.  

Den 23.11.2020: Opfølgning på coronarelaterede spørgsmål med B&U. JWS.  

Den 24.11.2020: Møde UDPOLFO. DRF.  

Den 24.11.2020: Møde vedr. udvælgelse af kandidater til stillingen som BU-chef.  

Den 25.11.2020: Møde HMU-underudvalg Skole. JWS.  

Den 25.11.2020: Forhandlingsudvalgsmøde om Aarhusaftalen med Børn og 

Unge. JWS, DRF, Søren Bonde og Marius Lindersgaard.  

Den 26.11.2020: Regionale TR/TRS-møder.  

Den 26.11.2020: Møde med Pædagogisk Afd., B&U. JWS og DRF.  

Den 26.11.2020: Møde med B&U vedr. corona i et langsigtet perspektiv - udfor-

dringer og opfølgning. JWS.  

 

b) Hovedstyrelsen 

Hovedstyrelsesmedlem Marianne Holler Kanstrup, Haderslev Lærerkreds 

stopper i Hovedstyrelsen. Suppleanter ønsker ikke at indtræde. Der kan derfor 

blive tale om, at der skal udskrives et muligt suppleringsvalg til hovedstyrel-

sen. 

 

c) Arbejdsmiljø 

Intet til referat. 

 

d) Andre 

Intet til referat. 

 

e) Kurser og konferencer 

KSØ-kurserne er aflyst grundet coronasituationen. 

 

h) Henvendelse fra medlemmer 

Intet til referat. 

 



 

 

11. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 26. november 2020. 

 Punkter - se årshjulet 

 

12. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


