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Aarhus, den 21. december 2020 

D2020-257281 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 10. december ’20 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 10.10 – 12.45 

Referent: DRF 

Fraværende: KLT og CI. KVN fra kl. 11.30 

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 og 3. 

december 2020.  
 Referaterne blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra deltagelse i høringsmøder om fritidspædagogisk vision. 

Første møde omhandlede SFO og det andet FU. På mødet vedr. SFO tilkende-

gav vi et ønske om, at samarbejdet mellem undervisning og SFO bliver synlig-

gjort i visionen. I forhold til FU visionen skal vi, i forhold til vores arbejde med 

10. klasse og den kommende høring på det område, være opmærksomme på 

sammenhænge, og at 10. klasse er nævnt flere steder i FU visionsmaterialet.  

 

JWS orienterede fra møde i HMU. Vi har på mødet tilkendegivet, at det er vig-

tigt, at arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljørepræsentanter skal være inddraget 

i arbejdet med ekstern audit.  

 

JWS har opfordret til, at der udbydes undervisning i anvendelsen af AMBU 

Online, herunder en nemmere indgang til portalen.  

 

Hovedrapporten for social kapital målingen viser en lille fremgang på Børn og 

Unge området. Det gælder også for lærerne, dog en meget lille fremgang. Læ-

rerne ligger fortsat markant under pædagogerne på samme område i Børn og 

Unge. 
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Der er fundet en interessant sammenhæng i kobling af resultater af social kapi-

tal og SLF-evalueringen. Signifikant sammenhæng mellem høj social kapital 

måling og positive målinger på SLF.  

 

HMU svar til Randersvej vedr. Chromebooks. Der blev på HMU-mødet spurgt 

ind til svaret. Svaret til Randersvej forventes at blive afsendt efter offentliggø-

relsen af rapporten fra pilotprocessen vedr. Chromebooks til medarbejderne på 

Lisbjergskolen.  

 

JWS har flere gange konfronteret direktøren og digitaliseringschefen vedr. det 

scenarie, at projektet med Chromebooks til medarbejdere ikke vil blive gennem-

ført, hvis pilotfasen på Lisbjergskolen viser, at Chromebook ikke er et redskab, 

der kan understøtte lærernes samlede arbejdsopgaver.  

I forhold til pilotfasen og inddragelsesprocessen er der med denne sag lagt et 

vigtigt spor. Fremadrettet kan nye beslutninger, der har indflydelse for slutbru-

gerne, blive truffet efter en inddragende proces. Det metodiske er vigtigt, og vi 

skal som forening og samlet fagbevægelse i Aarhus holde fast i denne tilgang.  

 

JWS orienterede vedr. vores lokale TR-undersøgelse. Undersøgelsens opfølg-

ning fremlægges på dagens TR/TRS-møde. 

 

JWS orienterede vedr. FH-Aarhus. Alle organisationer bliver grundet corona 

repræsenteret med en person, dog med to stemmer. Der er udsendt skærpede 

regler og restriktioner for det fysiske fremmøde. Århus Lærerforening har en 

plads i det fremtidige lokale forretningsudvalg. 

 

Arbejdsgruppe 1 har arbejdet med scenarier for vores kommende forventede 

virtuelle generalforsamling.  

Arbejdsgruppe 2 har arbejdet videre med 10. klasse. 

 

Ad hoc arbejdsmiljøgruppe. Har nu gennemført de 4 AMR-samtaler. Der har fra 

de deltagende AMR´ere været en god respons på samtalerne.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
JWS orienterede kort vedr. coronasituationen med opfølgninger på dagens 

TR/TRS-møde.  

 

Der er udkommet opdateringer til drejebøgerne. 



 

 

 

Vi er desværre i en situation, hvor smittetallene stiger eksplosivt for Børn og 

Unge området i Aarhus.  

 

Vi er fortsat ved at afklare, hvad der er gældende i forhold til nødundervisning 

for 0.-4. klasse. 

 

Sårbare børn og unge er defineret anderledes end i foråret. Definitionen er nu 

bredere, og tager i højere grad hensyn til trivsel blandt børn og unge. Det er 

skolelederne, der vurderer, om eleverne er sårbare og derfor skal have et tilbud. 

 

Misforståelsen vedr. medarbejdernes tilstedeværelse på skolen ved fjernunder-

visning er tilsyneladende fremkommet på et skoleledermøde. Der er handlet på 

det og udsendt kommunikation til ledere og tillidsvalgte.  

 

I Aarhus vil der blive arbejdet med en indslusning i forhold til opstart efter jule-

ferien.  

 

5. Århus Lærerforenings generalforsamling 2020.  
 Orientering om svar på vores henvendelse til DLF.  

Vi har modtaget svaret på vores skriftlige henvendelse. Hovedstyrelsen har gi-

vet afslag på vores anmodning om at afvikle generalforsamlingen 2020 i 1. 

kvartal af 2021. Det betyder, at generalforsamlingen skal afvikles så hurtigt som 

muligt.  

 

I forhold til proces fra vi fremsendte henvendelsen. Vi bliver ikke kontaktet for 

eventuelle uddybninger, inden vores henvendelse blev behandlet på hovedsty-

relsesmødet.  

Det er vores oplevelse, at man i beslutningen ikke har taget højde for de særlige 

omstændigheder, der har været og fortsat er for os i ÅLF. Herunder et smitte-

udbrud i sensommeren, der umuliggjorde en afvikling af generalforsamlingen, 

som var fastsat til den 30. september 2020.  

 

Afslaget fra hovedstyrelsen betyder, at vi skal indkalde til generalforsamling og 

få den afviklet hurtigst muligt. Vi har brug for hjælp fra DLF i forhold til afvik-

ling og forberedelse. Der er i svaret fra DLF lovet, at vi vil få den nødvendige 

hjælp. Det er dog understreget fra DLF, at vi selv har ansvar for økonomi for 

afvikling af generalforsamlingen. Vi skal forholde os til, at det tekniske set up 

m.v. forventeligt bliver dyrt.  

 



 

 

Styrelsen drøftede mulige datoer under hensyn til tid og forberedelse af en 

virtuel generalforsamling. Det blev besluttet at gå videre med to mulige datoer 

torsdag den 28. januar 2021 og torsdag den 4. februar 2021.  

 

Der vil blive udarbejdet en tidsplan samt beskrivelser af rammer mv. Styrelsen 

inddrages undervejs. 

 

 Orientering om procesplan for afvikling af generalforsamlingen.  

 Se ovenstående.  

 

6. Århus Lærerforenings generalforsamling 2021.  
 Drøftelse af mulige scenarier.  

 Det blev besluttet, at Århus Lærerforenings generalforsamling 2021 afvikles 

som en virtuel generalforsamling.  

 

 Beslutning om lokation for afholdelse af generalforsamlingen.  

 Det blev besluttet at aflyse reservationen af lokation for 19. marts 2021. 

 

7. Århus Lærerforenings kommunikationshandleplan.  
 Drøftelse og kvalificering af 3 scenarier for kommunikationsinitiativer. 

Fortsættelse af drøftelse fra seneste styrelsesmøde.  

Kommunikationskonsulenten fremlagde det resterende oplæg og scenarier for 

det kommende arbejde.  

Styrelsen kom med input på baggrund af det fremlagte. En delkonklusion på 

drøftelsen er, at vi skal analysere endnu mere på vores kommunikation, og at 

kommunikation skal være bred, men samtidig målrettet vores medlemmer.  

 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe.  

Opgaven med den videre udvikling af kommunikationshandleplanen placeres i 

arbejdsgruppe 1. Det blev aftalt, at der laves en midtvejsevaluering med ind-

dragelse af den resterende styrelse.  

 

8. Høring vedr. udkast til ramme for lokal kvalitetsopfølg-

ning og tilsyn. 
 Fremlæggelse af foreløbigt udkast til høringssvar. 

 DRF redegjorde for det fremsendte bilag. Styrelsen tog det fremlagte til efterret-

ning. DRF udarbejder det endelige høringssvar, som behandles på næste styrel-

sesmøde.  

 

 



 

 

9. Ansøgninger.  
 Mødrehjælpen.  

 Næstformanden indstillede, at Århus Lærerforening støtter ansøgningen med 

5.000 kr. Styrelsen tilsluttede sig indstillingen med en forhøjelse af beløbet til 

10.000 kr.  

 

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

 Se udsendt dagsorden.  

 

11. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Den 09.12.2020: Møde med Børn og Unge vedr. Chromebooks. JWS.  

Den 14.12.2020: KSØ-FU-møde. JWS. 

Den 14.12.2020: KSØ-møde. JWS og DRF. 

Den 14.12.2020: Møde vedr. fordeling af kommunerne ift. MED udpegning pr. 

1. januar 2021. JWS.  

Den 14.12.2020: Opfølgningsmøde med Børn og Unge vedr. coronarelaterede 

emner. JWS.  

Den 15.12.2020: DKF-FU-møde. JWS og Michael Rønne.  

Den 15.12.2020: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS.  

Den 15.12.2020: Kredsformandsmøde. JWS.  

Den 16.12.2020: HMU-møde, MSB. DRF.  

Den 16.12.2020: Anden samtalerunde med kandidater til stillingen som BU-

chef. JWS.  

Den 16.12.2020: Møde FællesMED. JWS.  

Den 16.12.2020: Møde i Task Force vedr. corona-emner på skoleområdet. JWS. 

Den 16.12.2020: Møde om implementering af A20 og lokalaftaleforhandlinger i 

6-byerne. JWS og DRF.  

Der har været et opfølgende møde vedr. sag på Sabro-Korsvejskolen.  

 

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. 

 

12. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 17. december 2020 

 Punkter - se årshjulet. 

 

13. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


