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Aarhus, den 11. november 2019 

D2019-297667 

 

Mødereferat 
 

Møde: Styrelsesmøde   Dato: 31. oktober 2019 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.30 - 12.30 

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 24. oktober 2019.  
 Referatet blev godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
DRF orienterede fra dialogmøde om 1:1 projektets første møde. Der skal udar-

bejdes en plan for, hvordan der kommer hurtig og rettidig kommunikation ud 

til skoler og medarbejdere. Der skal gang i risikovurderinger allerede nu. 

Cromebooks bliver udleveret i september 2020.  

 

DRF orienterede fra møde mellem VIA og DLF. DLF deltagere var repræsen-

tanter fra det forpligtende kredssamarbejde Midt-Vest og KSØ. Mødets formål 

var i samarbejde at undersøge behov og mulighed for lærernes efter- og videre-

uddannelse, herunder lærernes og skolernes muligheder for at deltage. Det blev 

aftalt, at mødet følges op i 2020 med mulighed for konkretiseringer af drøftelser 

og idéer.  

 

DRF orienterede fra inddragelsesmøde med inputs til tematikker til kvalitets-

rapporten 6-18 årsområdet. Proces og forløb sættes på et senere styrelsesmøde 

for orientering og inddragelse.  

 

DRF orienterede om deltagelse i radioprogram om præstationskultur for de 

unge i udskolingen. Programmet hedder "Den næste generation" og sendes den 

12. november kl 11.00 på den nye Radio 4. 

 

JWS orienterede vedr. deltagelse i podcast om ledelse og styring. 

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


 

 

 

JWS orienterede fra møde i HMU, Børn og Unge. 

Der er stigning i sygefraværet. Stigningen er ikke gældende for lærerne, men 

for skolerne er der kraftig stigning for pædagogerne.  

 

Det er muligt, at man som medarbejder kan tilbydes influenzavaccinen. Det vil i 

Børn og Unge fortsat være sådan, at det er den enkelte institution eller skole, 

der beslutter om det skal tilbydes.  

 

HAU, Børn og Unge. HAU er færdige med et materiale, der kan bruges i for-

hold til at arbejde med risikovurderinger. Der vil derudover blive udbudt kur-

ser i risikovurdering for arbejdsmiljørepræsentanter. Der er stort potentiale i at 

uddanne medarbejdere i risikovurderinger.  

 

Aftale vedr. intern jobrotation i en afgrænset periode. Der er enkelte lærere, der 

har benyttet sig af denne mulighed. 

 

JWS orienterede fra møde vedr. STIL tallene. Der ser ud til, at STIL tallet er 

uændret. Dog er udsvingene skolerne i mellem, fortsat store.  

 

JWS orienterede vedr. kommende møde med DLF sekretariatschef.  

 

Arbejdsgruppe 1 har ikke haft møde.  

Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med TR/TRS-kursus på Skarrildhus. TR-samtaler 

og opfølgning, herunder evalueringsguide til styrelsens opsamling. Evaluering 

af TRS-kursus. Opfølgning på DLF’s kongres, har vi afledte opgaver?  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Aula. 
 Status.  

 KVN ønskede at få ført til referat, at ÅLF har været for sent ude i forhold til ind-

dragelse af de tillidsvalgte. DRF bad om en uddybning. Det er vigtigt, at det er 

tydeligt, hvad kritikken går på.  

 

DRF vil i kommende uge bede Digitalisering, Børn og Unge om et opfølgende 

statusmøde vedr. Aula. Vigtigt, at der fra centralt hold meldes tydeligt ud i for-

hold til fejl og mangler og særligt tydelighed i forhold til tidsplan for opdate-

ringer og forbedringer.  

 



 

 

 Medlemshenvendelse vedr. Aula.  

 Styrelsen behandlede udkast til svar. Svaret blev derefter afsendt.  

 

5. DLF’s kongres den 1.-3. oktober 2019.  
 Evaluering og opsamling fra egen kongresforberedelse og kongresforbere-

dende møde i KSØ regi.  

 Evaluering og opsamling fra kongressen. 

 Andet.  

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

6. ÅLF’s regnskab perioden 1. januar-30. september 2019.  
 Gennemgang og spørgsmål. 

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde. 

 

7. Aarhus Kommunes budget.  
 Siden sidst.  

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

8. Status på møder og arbejde i foreningen.  
 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde 

 

9. FH-stormøde for AMR-året den 12. december 2019.  
 Udpegning af deltager(e).  

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

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

 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 14. november.  

 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 10. oktober. 

Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  

 

11. Meddelelser.  
a) Foreningen 

b) Hovedstyrelsen 

c) Arbejdsmiljø 

d) Andre 

e) Kurser og konferencer 

h) Henvendelse fra medlemmer 

 Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.  



 

 

 

12. Næste møde. 
 Næste styrelsesmøde holdes torsdag den 7. november 2019 

 

13. Eventuelt.  
 Intet til referat.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


