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Aarhus, den 11. januar 2020 

D2020-263538 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 17. december ’20 

Sted: Virtuelt via Google Meet  Kl.: 09.30-12.00 

Referent: DRF 

Fraværende: CI og RGA. KLT frem til kl. 09.50 

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 10. december 2020.  
 Referatet godkendt.  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra HMU-møde i MSB. Gennemgang af Social kapital-målin-

gen. Høj svarprocent og den samlede måling er steget med 2 %. I forhold til 

HMU’s særlige indsatsområder er der en lille stigning ved forandringsprocesser 

og medarbejdernes oplevelse af involvering. Dog er HMU’s målsætning ikke 

indfriet. Det blev på mødet drøftet, hvordan HMU kan understøtte det fortsatte 

arbejde med fokusområdet og målsætningen for 2021. DRF tager i det nye år 

kontakt til vores tillidsvalgte i MSB for en mulig understøttelse af det lokale ar-

bejde med Social kapital-målingen. 

Gennemgang af sygefraværsanalysen. Der arbejdes fortsat med fokus på helhe-

derne i forbindelse med sygefravær.  

 

DRF orienterede vedr. kommende kursusdag for TR i KSØ-regi. Indholdet er 

arbejdet med A20 og forhandling. Søren Viemose vil stå for indhold og oplæg. 

Der er mulighed for at indkøbe bogen ”Samarbejde og konstruktiv forhand-

ling” til dagen. Beslutning vedr. bogen og økonomi punktsættes på dagsorde-

nen. 

 

JWS orienterede fra møde i KSØ. Der har til nyt FU været flere kandidater. Det 

gav den midlertidige udfordring, at der ikke er taget højde for en sådan situa-

tion i KSØ´s forretningsorden. Det siddende FU indstillede derfor at gennem-

føre en afstemning. På mødet blev valget forestået ved en virtuel afstemning. 
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Efter lidt tekniske udfordringer blev valghandlingen gennemført. Resultatet 

blev, at det siddende FU fortsætter. FU konstituerer sig ved næste møde.  

Øvrige punkter var tilbagemeldinger vedr. etableringer af de lokale afdelinger 

af FH og kredsenes tilbagemeldinger vedr. arbejdet med A20.  

 

JWS orienterede fra møde vedr. håndtering af MED-udpegning på de overord-

nede MED-niveauer. Det er ÅLF, der har koordinationsopgaven.  

 

JWS orienterede fra møde med rådmanden. På mødet blev der taget hul på 

drøftelserne vedr. budget 2022. Der er behov for at tænke i nye temaer/områder, 

hvor der kan arbejdes med styrkelse af folkeskolen. En mulighed er at arbejde 

videre med det igangsatte projekt om ’kendte voksne’, og de tanker der ligger 

bag to-voksne i indskolingen. Der blev på styrelsesmødet spurgt ind til bereg-

ninger på ’kendte voksne’ fra arbejdsgruppens arbejde. JWS vil høre, om vi kan 

få adgang til tallene.  

 

JWS orienterede fra DLF’s kredsformandsmøde den 15. december 2020.  

I forhold til coronasituationen blev der orienteret om en igangværende dialog 

med ministeriet. Ønske om, at ministeriet arbejder i længere perspektiver i de 

centrale udmeldinger. 

Finanslovsforhandlinger. Forligskredsen omkring folkeskolen og reformen. Der 

har været følere ude i forbindelse med klassekvotienten på 28 elever. Er der en 

mulighed for at sænke kvotienten? Der er uenighed i forhold til finansieringen. 

Strategien, at de tildelte midler til lærerstillinger skal udmøntes, forfølges.  

 

Størstedelen af kredsformandsmødet handlede om A20 og en analyse af, hvor 

langt kredsene er i forhandlingerne vedr. A20. Der er stor diversitet hen over 

landet i forhold til tilgangen til udmøntningsopgaven. De fleste steder heldigvis 

med udgangspunkt i en god dialog mellem kommuner og kredse. De kredse, 

der er i gang med forhandlingerne, er i dialog med DLF. 

 

DLF er langt med et materiale, der kan understøtte de tillidsvalgte i arbejdet 

med A20. Der er i materialet både et uddannelses- og værktøjsmæssigt per-

spektiv. Der kommer forventeligt en kredsudsendelse med rammerne for det 

arbejde, herunder udpegning af tovholdere i kredsene.  

 

OK21. Der drøftes arbejdstid på det statslige område, men mulighed for at for-

handle med udgangspunkt i A20. Det forventes, at det regionale område følger 

efter.  

 

 



 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 TR-kursusdag den 29. 

januar 2021, beslutning om bogkøb. Øvrige punkter rykker.  

 

4. Orientering om coronasituationen v/formandskabet.  
Der er igen mange krise- og taskforcemøder i forbindelse med corona. 

Siden sidste styrelsesmøde har der været flere møder med forvaltning, ledere 

og faglige organisationer. Møderne er overvejende informationsmøder, men vo-

res mulighed for at kvalificere.  

 

Der er sat noget i gang i forhold til det længere perspektiv.  

Ledere på skolerne har givet udtryk for, at der bør laves planer for foråret, her-

under lejrskoler, prøveafvikling og konfirmationer. Der er en sammenhæng 

med det brev, der i november blev sendt til ministeriet fra Aarhus Kommune 

og faglige organisationer. Der er endnu ikke modtaget svar på henvendelsen.  

 

I morgen, fredag, skal det endnu engang drøftes og præciseres, at alle medar-

bejdere skal have registreret ændringer i arbejdstid. Stor ros fra forvaltningen 

og skolelederne til lærernes indsats. 

Der er fra skoleledere igen opmærksomhed på gravide i 3. trimester. Det er ikke 

ordentlige forhold for de gravide. 

 

Det kan være en udfordring for undervisningsforpligtigelsen, at flere forældre, 

grundet corona, tager deres børn ud af skolen på tidlig juleferie.  

 

Opstart efter nytår. Indskolingen skal starte den 4. januar, udskolingen den 6. 

januar. Beslutningen er truffet ud fra vurderinger af, at der frem til den 6. ja-

nuar er gået det antal dage, der skal til i forhold til en identificering af eventuel 

smitte i forbindelse med jul og nytår.  

 

Tillæg til drejebogen. Vi har peget på et par opmærksomhedspunkter. Der laves 

ikke ændringer nu. Man afventer situationen på den anden side af jul. Er det de 

nuværende restriktioner og regler, der er gældende efter jul, vil arbejdet med 

tillæggene blive genoptaget. Bliver en hel lukning aktuel, vil det forventeligt 

blive nødundervisningen, der træder i kraft i januar dog med undtagelse af sår-

bare unge. 

 

Rådmanden har truffet beslutning om, at der er flere kommunale projekter, der 

er sat på pause. Det betyder, at de ikke genoptages, før coronasituationen er 

overstået.  



 

 

På listen er vores eget projekt Fundament til dit lærerliv. Der vil derfor først blive 

opstart på holdet efter sommer. Se projektet og liste på Aarhus Intra.  

 

Der er udarbejdet ny fælleserklæring vedr. fleksibilitet på arbejdsmarkedet i 

forbindelse med corona.  

 

Vi har en del henvendelser fra medlemmer i forhold til nervøsitet i coronasitu-

ationen. 

 

Der har været eksempler på, at elever deltager i undervisning på tværs af klas-

ser. Forvaltningen har udsendt en vejledning til skolerne.  

  

Styrelsen melder ind med oplevelser fra skolerne. Børnene og de unge er igen 

ved at være kørt trætte i virtuel undervisning. Der er meget skærmtid. Udfor-

dringerne er også gældende for lærerne.  

 

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

ning og tilsyn.  
 Behandling af udkast til endeligt høringssvar.  

Styrelsen behandlede det udsendte udkast til høringssvar. Der blev lavet en en-

kelt ændring i indledningen.  

Ni af de ti tilstedeværende styrelsesmedlemmer tilsluttede sig høringssvaret i 

den tilrettede form.  

 

6. Århus Lærerforenings generalforsamling 2020.  
 Orientering om foreløbig plan for afvikling af generalforsamlingen.  

Der er fredag den 18. december møde med DLF vedr. mulighederne for afvik-

ling af en virtuel generalforsamling, herunder den tekniske support. Vi vil på 

mødet bede om, at vi får en skriftlig tilkendegivelse på det samlede tekniske set 

up og den nødvendige hjælp fra DLF.  

Varsling af generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne ske på Folkeskolen.dk 

og på arbejdspladserne senest 4 uger før. Datoen kan varsles inden jul med en 

opfølgende information efter jul.  

Styrelsen gav formandskabet mandat til at arbejde videre med en endelig dato. 

Mulige datoer er 28. januar, 4. februar eller 11. februar 2021.  

 

7. TR-kursus den 29. januar 2021. 
 Beslutning vedr. eventuelt bogkøb i forbindelse med kurset.  

Jf. orientering under punkt 2. Prisniveau vurderes til mellem 11.000 og 13.500 

kr. 



 

 

Styrelsen gav opbakning til køb af bogen, hvis det bliver aktuelt som forbere-

delse til kursusdagen.  

 

8. Chromebooks til medarbejdere.  
 Opsamling på oplæg fra Børn og Unge – digitalisering. 

Spørgsmål til digitalisering blev besvaret på mødet. Efterfølgende er de stillede 

spørgsmål fra chatten fremsendt til digitalisering – Børn og Unge.  

 

 Rapport fra pilotfasen på Lisbjergskolen. 

Spørgsmål til hvorvidt pilotfasen har afdækket, om Chromebook kan varetage 

lærernes samlede opgaveportefølje. Det fremgår ikke helt tydeligt i rapporten, 

om der er spurgt ind til lærernes opgaver i relation til undervisningen, herun-

der administrative opgaver.  

Foreningen arbejder for, at skolerne tilbydes til bedst mulig hjælp i forhold til 

implementering jf. erfaringer fra pilotfasen.  

 

9. FH Aarhus.  
 Status på lokal proces.  

FH Aarhus er etableret.  

Vi har plads i bestyrelsen ved JWS, suppleant er DRF. JWS har ligeledes plads i 

forretningsudvalget. JHE er valgt til bilagskontrollantsuppleant.  

Kontingentet bliver 35 kr. pr. medlem. De 25 kr. af udgiften dækkes af DLF.  

 

10. DLF’s ekstraordinære kongres den 8. december 2020.  
 Opsamling på indhold og form.  

Det virtuelle var et udfordrende format, der gør noget for deltagelse i debatten. 

At vi, som delegerede, ikke er samlet til kongres, reducerer muligheden for re-

lationer og drøftelser af politik på tværs af landsdele og kredse.   

En virtuel kongres er ok som løsning i en helt særlig og ekstraordinær situation.  

 

Debatten om punktet Er vi gearet til fremtiden? blev lang. Mange indlæg handler 

fortsat om forskellen mellem store og små kredse. Tilgangen bliver defensiv, og 

det bliver derfor svært at se, hvordan vi kommer videre. 

 

11. TR/TRS/AMR-møder. 
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 10. december.  

 Intet til referat.  

 

 

 



 

 

 

12. Meddelelse. 
a) Foreningen 

Den 17.12.2020: Gensidig orientering om coronasituationen med Børn og Unge. 

JWS.  

Den 21.12.2020: Møde med formanden for BUPL. JWS.  

Den 04.01.2021: Forhandlingsudvalgsmøde om Aarhusaftalen. JWS, DRF, SHB 

og Marius Lindersgaard.  

Den 04.01.2021: Opfølgningsmøde med Børn og Unge vedr. coronarelaterede 

emner. JWS.  

Den 06.01.2021: Fællesmøde mellem UR-udvalget og Undervisernetværket. 

JWS.  

Hilsen til styrelsen fra Jette. 

Vi har modtaget et takkebrev fra Mødrehjælpen for vores donation til julehjælp.  

 

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. 

 

13. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 7. januar 2021.  

 Punkter – se årshjulet 

 

14. Eventuelt.  
 Intet til referat.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


