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Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 26. november ’20 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 10.25-12.30 

Referent: DRF 

Fraværende: KLT 

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 19. november 2020.  
 Referatet blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra 6-by-mødet. Mødets dagsordenspunkt var kredsenes ar-

bejde med A20. Alle kredse i 6-byerne er i gang, og på mødet blev der erfa-

ringsudvekslet på, hvordan kredse og kommuner har tilgået arbejdet.  

Indledningsvis blev det aftalt, at 6-byerne henvender sig til DLF, undervis-

ningsudvalgsformanden vedr. det rejste spørgsmål i ÅLF og KLF om ghetto-

skoler og ghettolisten.  

 

DRF orienterede fra deltagelse i ekstraordinært delegeretmøde i Lærerens a-

kasse. Mødets dagsordenspunkt var ændring af vedtægterne og valg af ny for-

mand for a-kassen. Forslaget til vedtægtsændringen blev vedtaget. Det betyder, 

at det fremadrettet er op til bestyrelsen, hvorvidt der indkaldes til ekstraordi-

nært bestyrelsesmøde eller om næstformanden i valgte rækkefølge skal ind-

træde som formand indtil næste ordinære delegeretmøde, såfremt formanden 

fratræder indenfor en valgperiode.  

Ny formand for Lærernes a-kasse er Morten Kvist Refskov.  

 

DRF orienterede fra opsamlende møde vedr. arbejdet med forenklede fælles 

mål. Det blev aftalt at lave en opsamling på materialet fra arbejdet i det nu 

nedlagte forum, der havde møderække og opsamlinger i 2019. Derudover en 

indsamling af erfaringer og evalueringer fra det lokale arbejde med læringsplat-

formen, MOMO og SLF. Forslag til opfølgning på arbejdet vil blive fremlagt 

Børn og Unge chefgruppen. Målet er at arbejde videre med en understøttelse af 
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skolernes arbejde med pædagogisk indhold. Understøttelsen skal følge SLF og 

eventuelt igangsættes til august 2021. Evt. med opfølgning på TR/TRS-kursus i 

november 2021. Opfølgning på arbejdet i Forum for lempelse af Fælles Mål er 

sat på dagsordenen på kommende møde mellem PUF, Børn og Unge og ÅLF. 

 

DRF orienterede fra dagsmøde i DLF, UDFOLFO (Uddannelsespolitisk Forum). 

Mødets dagsorden var kvalitet i praktik i læreruddannelsen. Oplæg fra interes-

senter og forsker, derefter drøftelser. Hovedpointer fra opsamlingen var: Bedre 

sammenhæng mellem undervisning på læreruddannelse og praktik. Større sy-

stematik i de studerendes tilknytning til praktikskolerne. En sikring af, at der 

på skolerne er uddannede praktiklærere, og at praktiklærere uddannes og ef-

teruddannes løbende. Bedre overgange fra uddannelse til arbejdsliv. Ressour-

cer. DLF udarbejder på baggrund af drøftelserne mv. et politikpapir på områ-

det.   

 

JWS orienterede fra kvartalsmøde med direktør og rådmand.  

Drøftelse af kvalitetsopfølgning og den igangværende høringsproces.  

Drøftelse af den kommende DSA-analyse, som sandsynligvis vil blive præsen-

teret i sensommeren. Corona har gjort, at arbejdet med DSA er blevet skubbet. 

Spørgsmål fra styrelsen vedr. heldagsskolernes status. Det er endnu uafklaret.   

 

Administrative Fællesskaber og den lovede evaluering. Spørgeguiden er netop 

færdigudarbejdet og evalueringen forventes at udkomme i løbet af december.  

 

JWS orienterede fra møde vedr. økonomi og finanslovsmidler. De midler, der er 

øremærket lærerstillinger, bliver i kommende budgetår lagt ud i almenunder-

visningen. Det bør give udslag i flere lærerstillinger. I forhold til ny budgetmo-

del kan midlerne være med til at give bedre mulighed for holddeling.  

 

Spørgsmål til den udsendte spørgeskemaundersøgelse vedr. ÅLF’s kommuni-

kation. Spørgeskemaet er lavet som led i den kommunikationsstrategi, der bli-

ver fremlagt på styrelsesmødet den 3. december.  

 

Ad hoc arbejdsmiljøgruppen. Der er nu gennemført 3 AMR-samtaler. Ad hoc 

arbejdsmiljøgruppen har afsluttet undersøgelse vedr. ekstern audit.  

 

Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med opgaven vedr. en kommende styrelsesdrøf-

telse af et punkt om regionale møder. Det blev på arbejdsgruppemødet vurde-

ret, at der mangler data fra regionsgrupperne, inden arbejdet skal fortsætte. 

 

Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med opfølgning på temadrøftelsen om 10. klasse.  

 



 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen blev godkendt. Tilføjelse af nyt punkt 7 Kongres, forslag til 

kongresvedtagelse.  

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
Smittetallene er fortsat høje. Det er dog sådan, at der ikke er stor smittespred-

ning mellem børn på skoler. Det er et tegn på, at tiltagene på skolerne virker.  

 

Der er nye initiativer på vej i forhold til at hjælpe med at stoppe smittespred-

ningen.  

 

Julearrangementer. Der er pres på, at de sædvanlige traditioner kan opretholdes 

i en alternativ form. Vi har taget initiativ til, at Børn og Unge melder ud til sko-

lerne vedr. arrangementer og afhjælper skolerne i forhold til beslutninger. 

Erfaring fra tilbagevenden efter efterårsferien og en stigning i smitte har vi op-

fordret forvaltningen til, at der laves initiativer, der kan afhjælpe fx en rullende 

opstart efter juleferien. 

 

DKF arbejder på en aftale med Aarhus Kommune vedr. hjemmearbejdspladser. 

Aftalen bliver forventeligt lavet med en solnedgangsklausul.  

 

Ny målrettet kommunikation fra ÅLF. ÅLF – Overblik på ÅLF’s hjemmeside og 

en FAQ til de tillidsvalgte med mange af de sager, vi har arbejdet med i løbet af 

corona.   

 

5. FH Aarhus. 
 Status på lokal proces.  

Oprettelse af lokal afdeling af FH i Aarhus med de tilhørende vedtægter er i 

gang. Der har været udfordringer og uenigheder i forhold til involvering i pro-

cessen om udarbejdelse af blandt andet vedtægter for FH Aarhus. Fredag var 

der frist for indsendelse af lokale vedtægter til det centrale FH.  

 

Repræsentantskabsmøde den 10. december. Deltagelse fra ÅLF er foreslået til 

JWS og RGA. Det afklares endeligt på næste møde den 3. december. 

 

 JWS tilkendegiver overfor FH-Aarhus, at ÅLF tiltræder FH Aarhus under 

forudsætning af, at vi kan tiltræde indholdet i vedtægterne og forretningsorde-

nen. 

 



 

 

6. Høring vedr. ramme for lokal kvalitetsopfølgning og til-

syn.  
 Stikord til høringssvar.  

 Styrelsen afgav stikord. Noter og stikord er samlet i særskilt notat.  

 

7. Danmarks Lærerforenings kongres den 8. december 2020. 
 Forslag til kongresvedtagelse i samarbejde med øvrige kredse i DLF.  

ARS spurgte til fortsat opbakning til vedtagelsesforslaget. Ingen ændring i for-

hold til den opbakning der er tilkendegivet fra et flertal af styrelsen på et tidli-

gere styrelsesmøde.  

 

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

STIL tal. Mulighed for, at skolerne kan lave sammenligninger på STIL tallene. 

Gerne drøftelse på møderne, hvad der er forklaringerne og hvad er der evt. la-

vet af gode lokale tiltag. 

Livestreaming, Der er afsendt brev til DLF for opfølgning på sagen. Se KS 

gruppen på DLF InSite.  

Høring vedr. udkast til ramme for kvalitetsopfølgning og tilsyn. 

 

 Foreløbige punkter til TR/TRS-mødet den 10. december.  

 Fremlæggelse af FAQ vedr. arbejdstid i Corona.  

 Deltagelse af Digitalisering Børn og Unge vedr. Chromebook til medarbejdere. 

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 30.11.2020: Første samtalerunde med kandidater til stillingen som BU-chef. 

JWS.  

Den 30.11.2020: Bestyrelsesmøde i AHL Fonden. DRF.  

Den 30.11.2020: Møde med B&U vedr. corona i et langsigtet perspektiv - udfor-

dringer og opfølgning. JWS.  

Den 01.12.2020: Møde i Task Force vedr. corona-emner på skoleområdet. JWS. 

Den 01.12.2020: Møde DKF/AC og Borgmesterens Afd. JWS og Michael Rønne.  

Den 02.12.2020: Møde UR-udvalg. JWS.  

Den 03.12.2020: Møde i arbejdsgruppen ’Kendte voksne’ - (un-

der)arbejdsgruppe - strukturelle og lovmæssige forhold. JWS.  

Den 03.12.2020: Møde AKUT arbejdsgruppen. JWS.  

Den 04.12.2020: SLF styregruppemøde. 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 

Vi har modtaget en henvendelse fra tillidsvalgte på Sabro-Korsvejskolen. Der er 

fra de tillidsvalgte på skolen fremsendt en henvendelse til rådmanden. Der er 

fra de tillidsvalgte og medarbejdere opbakning til ledelsens håndtering af sa-

gen. ÅLF har været i dialog med TR og tilbudt vores hjælp og bistand. Derud-

over har JWS været i dialog med distriktschefen.  

 

10. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 3. december 2020 

 Punkter - se årshjulet.  

 

11. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


