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Aarhus, den 14. december 2020 

D2020-250420 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 3. december 2020 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 09.50-11.30 

Referent: DRF 

Fraværende: Ingen 

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 26. november 2020.  
 Godkendelse udsat til kommende møde.  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF og JWS orienterede fra møde med Børn og Unge pædagogisk afdeling. 

Med fokus på at styrke børn og unges mentale sundhed, bevægelse og deres 

oplevelse af at mestre eget liv, er der igangsat en udvikling af en strategi for 

mental sundhed i Børn og Unge. Primo 2021 vil vi som faglig organisation blive 

inviteret til at kvalificere strategien og efterfølgende vil der være en hørings-

proces. På mødet bidrog vi med et skærpet fokus på, at lærerne er de betyd-

ningsbærende voksne, der er i tæt relation med børnene og de unge, og at det i 

strategien tydeligt bør fremgå som et vigtigt element sammen med de øvrige 

elementer, som er fællesskaber, bevægelse og forældresamarbejde.  

 

Information om den forestående DSA-undersøgelse. Der er på et tidligere sty-

relsesmøde orienteret om undersøgelsen.  

 

Årshjul for skoleårets planlægning er under udarbejdelse. Formålet med års-

hjulet er et mere fyldestgørende grundlag for skolernes planlægning. Der er 

nedsat en arbejdsgruppe på tværs af fællesfunktionerne med mulighed for, at 

alle forvaltningsafdelingerne kan bidrage.  

 

DRF orienterede om mulighed for at komme med input til forbedringer af DLF 

InSite. Inputs kan skrives i KS gruppen på DLF InSite.  

 

file:///W:/Kundeprojekter/FLC/Projekt%2009%20-%20Århus%20Lærerforening/Projekt%20afsluttet%20-%20Word%202010/Wordskabeloner/Skabeloner/133@dlf.org
http://www.aalf.dk/


 

 

Der har været afholdt to skolemøder i forbindelse med Aarhusaftalen. Vi har 

deltaget på begge møder. Der vil senere blive fulgt op på indholdet i møderne. 

Referater fra møderne kan deles med styrelsen, når de har været forbi forhand-

lingsudvalget. 

 

JWS har deltaget i møde vedr. Aarhus Kommunes nye styringsmodel. På mødet 

var et inspirationsoplæg udarbejdet af Mandag Morgen.  

Hvad betyder den nye måde at tænke styring på? Hvad er der af nye roller, skal 

der nedsættes et advisory board, hvordan håndteres eventuelle tvister, skal der 

være et tvistløsningssystem? At gå fra regler til værdier vil forventeligt synlig-

gøre dilemmaer. Processen for arbejdet skal konkretiseres inden marts måned.  

 

På kommende styrelsesmøde skal vi have Århus Lærerforenings generalfor-

samling 2020 på som punkt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 DLF’s kongres – praktiske 

forhold. Øvrige punkter rykker.  

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
JWS har i den forgangne uge deltaget i to møder vedr. coronasituationen.   

 

Der er på et møde givet status på den afsatte trivselspulje på 10 millioner kro-

ner, puljen er bevilget af Magistraten. Målet med puljen er, at den kan under-

støtte trivsel i forbindelse med den særlige situation, vi er i. Midlerne skal sær-

ligt anvendes til opretholdelse af de indsatser, der allerede er igangsat.  

 

Smittetallene er stadig høje i Aarhus. Det er forskellige områder i byen, der er 

ramt.  

Der er udsendt retningslinje vedr. praktik for elever i folkeskolen. Praktikken er 

aflyst. 

 

Juleaktiviteter i december. For mange medlemmer betyder de sociale aktiviteter 

i forbindelse med julen meget, for andre er det grobund for stor usikkerhed. 

Børn og Unge udsender en generel anbefaling. Det skal så vidt muligt undgås at 

lave juleaktiviteter på skolerne. 

 

Vi har endnu engang sat fokus på, at der i forhold til skolernes tilbagevenden 

efter jul bør organiseres en differentieret opstart. Der er fra enkelte skoleledere i 

Aarhus positive tilkendegivelser i forhold til, at det kan være en god idé med 

forebyggende tiltag.  



 

 

 

I forhold til rengøring af lejetøj, bøger etc. Der kommer en ny afklaring og ud-

melding vedr. dette. Det er hovedsageligt på dagtilbudsområdet.  

 

Smittetalsindberetninger sker igen på skoleniveau. Vi har efterspurgt oversig-

terne. 

 

Der er udsendt en reprimande til ledere, der har indkøbt værnemidler udenfor 

den centrale afdeling for værnemidler.   

 

Lokationer for lejrskoler etc. sender tilsyneladende mange tilbud direkte til 

medarbejdere. Det er påpeget, at det er en udfordring, at henvendelsen sker di-

rekte til medarbejderne, det kan være svært at sige fra.  

 

5. Århus Lærerforenings kommunikationshandleplan.  
 Oplæg v/kommunikationskonsulent, Cecilie Winding.  

Cecilie holdt oplægget, og der blev stillet spørgsmål undervejs. Grundet tids-

pres blev punktet efter oplægget afsluttet. Det blev besluttet at genoptage med 

de resterende underpunkter på kommende styrelsesmøde.  

 

 Drøftelse og kvalificering af 3 scenarier for kommunikationsinitiativer. 

 Udsat til kommende styrelsesmøde. 

 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe.  

 Udsat til kommende styrelsesmøde. 

 

6. FH Aarhus. 
 Status på lokal proces. 

 Oplæg ved JWS. Se udsendt PP.  

 

 Udpegning af 2 deltagere til repræsentantskabsmødet den 10. december.  

 JWS, RGA og KVN tilkendegav ønske om at deltage i mødet. Det ledte til en 

skriftlig afstemning. JWS og RGA deltager i mødet den 10. december.  

 

7. DLF’s kongres, 
 Aftaler vedr. mulighed for kommunikation tirsdag den 8. december.  

DRF sender mandag den 7. december en sms med aftaler om, hvordan vi mø-

des i et virtuelt rum, hvis det bliver nødvendigt i løbet af kongressens afvikling. 

Der lægges link på DLF InSite, og der sendes mail til øvrige kongresdelegerede.  

 



 

 

7. TR/TRS/AMR-møder. 
 Tilbagemelding fra de regionale TR/TRS-møder den 26. november. 

Styrelsesmedlemmerne gav tilbagemeldinger fra de regionale møder. Gennem-

gående temaer fra møderne var corona, STIL tal, valgfagseksamener, Chrome-

book til medarbejdere, øget tilsyn på skolerne og arbejdspres. Se i øvrigt refe-

rater fra de enkelte møder på DLF InSite.  

 

 Punkter til foreløbig dagsorden til TR/TRS-mødet den 10. december.  

 DRF gennemgik foreløbig dagsorden for mødet. Dagsordenen udsendes man-

dag den 7. december. 

 

8. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 02.12.2020: Møde i forberedelsesudvalget forud for repræsentantskabsmø-

det for FH Aarhus den 10. december vedr. vedtægter for FH Aarhus.  

Den 07.12.2020: Møde med repræsentanter for Aarhus Skolelederforening. JWS 

og DRF. 

Den 07.12.2020: Forberedelsesmøde med BUPL forud for FH Aarhus’ repræ-

sentantskabsmøde den 10. december. JWS.  

Den 07.12.2020: Forhandlingsudvalgsmøde vedr. Aarhusaftalen. JWS, DRF og 

Søren Bonde.  

Den 07.12.2020: KSØ-FU-møde. JWS.  

Den 07.12.2020: Opfølgningsmøde med Børn og Unge vedr. coronarelaterede 

emner. JWS.  

Den 08.12.2020: Ekstraordinær kongres i DLF.  

Den 09.12.2020: Den 03.12.2020: Møde i arbejdsgruppen ’Kendte voksne’. JWS.  

Den 09.12.2020: Forhandlingsudvalgsmøde vedr. Aarhusaftalen. JWS, DRF, Sø-

ren Bonde og Marius Lindersgaard.  

Den 10.12.2020: Repræsentantskabsmøde i FH Aarhus. JWS.  

Den 10.12.2020: TR/TRS-møde.  

Den 10.12.2020: Dialogmøde om indholdet i datapakker på 6-18 års området. 

DRF.  

Den 11.12.2020: Lokalrådsmøde i Lån & Spar Bank. 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. 

 

9. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 10. december 2020  

 Punkter - se årshjulet. 

 

10. Eventuelt.  
 Intet til referat.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 

 


