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Mødereferat 
 

Møde: Virtuelt styrelsesmøde  Dato: 30. april 2020 

Sted: Google Meet   Kl.: 09.30 - 12.15 

Referent: DRF 

Fraværende: CKM 

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 5. marts og 23. april 

2020.  
 Referaterne blev godkendt  

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede vedr. lønsedler for april. Der er ændringer på lønsedlen på 

baggrund af ændringer i ferieloven. Vi følger op med information.  

 

JWS orienterede vedr. Strandskolen.  

 

JWS orienterede vedr. Aarhusaftalen. Forhandlingsudvalgets planlagte besøg 

på 5 skoler er udskudt grundet Corona. Der er til forhandlingsudvalget ind-

kommet en ansøgning vedr. forsøg med kendte voksne. Ansøgningen følges op 

af dialog med skolen. Derudover er det aftalt, at der søges viden om nye måder 

og modeller for vikardækning også uden for kommunen.  

 

Arbejdsmiljøkonferencen, der planlægges i samarbejde med DRO og FTF, er 

aflyst grundet Corona. 

 

Medlemsbrev fra DLF, Anders Bondo, vedr. periodeforhandlinger. Vi skal have 

set på, hvordan kan vi være i dialog med vores medlemmer om det kommende 

resultat. 

 

DRF orienterede fra møde vedr. ny skole i Gellerup 2025. 
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Der er valgt en pædagogisk profil for skolen. En bred pædagogisk profil med 

en projektorienteret tilgang. ÅLF har, repræsenteret ved DRF, deltaget i et ori-

enterende møde med efterfølgende workshop. Formålet var at bidrage med vi-

den og erfaringer til den pædagogiske profil. Herunder afledte krav og forvent-

ninger til bygninger.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt med nyt punkt 5 Virtuelle regionale TR/TRS-møder den 23. 

april 2020, tilbagemelding til styrelsen. Øvrige punkter rykker.  

 

4. Orientering om Corona-situationen v/formandskabet. 
• En eventuel genåbning for flere elever. 

Der er et meget stort fokus på genåbning af skolerne for de store elever. I for-

hold til plads på skolerne er det ikke muligt i Aarhus. Det forventes, at der 

mandag i næste uge kommer en melding fra Aarhus Kommune. Problematik-

ken med yderligere genåbning har været drøftet i KSØ´s forretningsudvalg 

med mulighed for at drage erfaringer kommuner imellem. Vigtigt, at der i for-

hold til eventuel genåbning lokalt bliver høj grad af inddragelse af TR og AMR. 

Ligeledes vigtigt, at der er øje for de sundhedsmæssige krav og retningslinjer, 

og at der gives den nødvendige tid til at blive klar til åbning på skolerne. I for-

hold til at anvende andre lokaliteter end på skolerne, er det afgørende, at der er 

højt fokus på arbejdsmiljø og rammer for pædagogik og didaktik. 

 

• Arbejdsskadeanmeldelse. 

Der har været afholdt møde mellem DKF og BA.  

Der er udsendt en vejledning i denne uge. Der er dog en udfordring i at kunne 

løfte bevisbyrden for smitte i forhold til at føre en arbejdsskadesag. Det var 

oplægget fra DKF, at arbejdsgiver også lavede registreringer på elever. Men der 

vil ikke blive lavet registreringer af elever med Covid-19. Det, at der ikke er en 

registreringspraksis, vanskeliggør muligheden for at kunne løfte bevisbyrde i 

forhold til arbejdsskadesag.  

 

• Rengøringssituationen på skolerne. 

Der er to spor. Der har været en enkelt henvendelse vedr. rengøringen på en 

skole. Det skulle der være rettet op på nu.  

Det andet spor handler om rengøring af legetøj mv. i løbet af dagen. Er det en 

pædagogisk opgave? Der skelnes mellem den rengøring, der foretages af pro-

fessionelt rengøringspersonale, og den løbende rengøring der kan blive nød-

vendig i løbet af dagen. Vi har ikke kunnet få en tydeligere definition. Som pæ-

dagogisk medarbejder kan der i den nuværende situation være mindre rengø-

ringsopgaver.  



 

 

 

• Testning af medarbejdere. 

Der arbejdes på afklaringer vedr. test af medarbejdere i Børn og Unge. Så snart 

der er nyt, vil det blive kommunikeret ud.  

 

• Inddragelse af LMU’erne og transparent krisekommunikation. 

Der er udfordringer med, at medarbejdere kan tilgå den drejebog, der er udar-

bejdet i forhold til retningslinjer mv. Vi arbejder på, at der skal være tilgang til 

drejebogen herunder tilgang for LMU.  

 

 Modtageklasser opstart i Aarhus. 

Der er opstart af modtageklasser, D-sporet, på Tranbjergskolen fra på mandag. 

Lærerne møder ind på mandag for at gøre klar til eleverne tirsdag.  

 

 Opsamling på henvendelse til DLF vedr. TR- og styrelsesvalg. 

Vi har fået en kvittering på henvendelsen. Der bliver arbejdet på en udmelding 

hurtigst muligt. Som tilføjelse kunne RGA orientere om, at hovedstyrelsen for-

venteligt samles over weekenden om blandt andet udfordringen med TR- og 

styrelsesvalg.  

 

5. Virtuelle regionale TR/TRS-møder den 23. april 2020. 
 Tilbagemelding til styrelsen. 

Se referater fra møder på DLF InSite, TR-gruppen samt det opsamlede 

dokument udarbejdet af styrelsesrepræsentanter på regionsmøderne.  

 

6. Folkemødet Bornholm 2021. 
 Beslutning om Folkemødet 2021. Praktisk vedr. reservation af ophold 

reserveret til 2020. 

Der er fra udlejer af bolig på Bornholm givet mulighed for at overføre reserva-

tion og lejebeløb til 2021. Dette indebærer, at vi undgår at betale afbestillingsge-

byr.  

Styrelsen besluttede at overføre reservationen til 2021. Dette indebærer ikke en 

endelig beslutning om ÅLF’s deltagelse ved Folkemødet 2021 kun reservation 

og udgift vedr. bolig.  

 

7. ÅLF’s mødekalender 2. halvår 2020. 
 Gennemgang og orientering.  

 Beslutning. 

Styrelsen tilsluttede sig det fremlagte bilag.  

 



 

 

8. Aarhus Kommunes budget.  
 Orientering. 

 JWS orienterede kort om 3 mulige scenarier.  

 

1) Uændret proces. Budgetprocessen kører som planlagt med de budgetmæs-

sige udmeldinger, der allerede har været. ÅLF har fortsat fokus på inklusion og 

flere midler til specialundervisning. 

 

2) Eventuelt vil der på baggrund af Corona være en økonomisk opbremsning.  

 

3) Eventuelt politisk momentum til at kickstarte økonomien med fx flere perso-

naler jf. pædagogiske erfaringer fra Corona-krisen? 

 

Derudover vil der forventeligt være klima- og miljøpolitiske tiltag, der vil få 

betydning for budgetterne.  

 

 Drøftelse af forskellige scenarier for budget 2021.  

 Udsat til kommende møde. 

 

9. Meddelelser. 
a) Foreningen 

Intet til referat. 

 

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. 

 

10. Næste møde. 
 Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 7. maj 2020. 

 Punkter - se årshjulet 



 

 

 

11. Eventuelt.  
 Intet til referat. 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 

 

 

 

 

 


