Aarhus, den 19. maj 2020
D2020-103189

Mødereferat
Møde:

Virtuelt styrelsesmøde

Dato: 7. maj 2020

Sted:

ÅLF’s mødelokale

Kl.: 13.30 - 15.00

Referent:

DRF

Fraværende:

ARS frem til kl. 14.00

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 Meldgaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP,
Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 30. april 2020.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra møde for de pædagogisk ansvarlige i DLF. Pædagogiske
erfaringer i arbejdet med nødundervisning og den nuværende situation, hvordan tager vi viden og erfaringer med videre efter Corona. Opsamlinger på arbejde med Fælles Mål og DLF’s folkeskoleideal.
DRF orienterede fra HMU-møde i MSB. Status på situationen og planlægning af
genåbning.
JWS orienterede vedr. MED-uddannelse. De pligtige uddannelser forsøges gennemført virtuelt.
JWS orienterede vedr. uddannelsesforløb for TR finansieret af AKUT-midlerne.
Forløbet er udskudt til, at vi igen kan forsamles.
JWS orienterede vedr. HMU-møde, MBU. Status på situationen vedr. Corona.
Evaluering af SLF dagsordenssættes senere. Årlige sygefraværsdrøftelser, på
lærerområdet er der sket et fald på én dag siden 2019.
Trygfonden har udarbejdet en rapport vedr. "busning" af elever. Rapporten udkommer forventeligt i kommende uge.
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3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5 Kredsformandsmøde 7.
maj 2020, orientering. Øvrige punkter rykker.

4.

Orientering om Corona-situationen v/formandskabet.
 En eventuel genåbning for flere elever.
Genåbning uden ændring af vejledninger fra sundhedsmyndighederne, vil
kræve ca. 1000 lokaler. De lokaler vil være alternative lokaler, som derfor vil
kræve en placering af ansvar ift. arbejdsmiljø mv.
Tilbagevenden til skolerne eller alternative lokationer skal ske under sundhedsog arbejdsmiljømæssige forsvarlige rammer.
Der er et højt fokus på den sociale udfordring, der er for eleverne.
Vigtige budskaber i forhold til yderligere genåbning af skolerne. Tidshorisonten
skal være realistisk for at komme ordentligt og forsvarligt i gang. Drejebogen
skal genanvendes i næste fase af genåbningen. Opmærksomhed på arbejdstid.
De midlertidige aftaler, der er lavet i forhold til Aarhusaftalen, udløber den 31.
maj.
 Arbejdsskadeanmeldelse.
Der er endnu ikke landet en aftale om registrering.
 Muligheden for at tilbyde fysisk nødundervisning til udsatte elever.
Det er på et krisestyringsmøde i denne uge besluttet, at muligheden for at tilbyde udsatte elever nødundervisning skal kunne anvendes. Grundlaget er ikke
klart beskrevet. Det er foreningens holdning, at vi helt generelt skal have de
store elever tilbage.
 Testning af medarbejdere.
FMU-møde og møde med BA. Vi afventer fortsat udmelding om, hvornår medarbejdere udenfor det sundhedsfaglige felt kan blive testet for Corona virus.
 Åben kommunikation via Intra og udarbejdelse af drejebog til evt. genåbning.
Drejebog til yderligere genåbning. Gennem alle uger har ÅLF presset på for at
forvaltningens kommunikation via drejebogen skulle tilgå alle medarbejdere.
Det bør nu være muligt via Intra.

5.

Kredsformandsmøde 7. maj 2020.
 Orientering.

Kredsformænd indkaldt til virtuelt møde i formiddag. Mødet var af orienterede
art. Anders Bondo har udsendt uddybende medlemsbrev.
Der vil evt. være en forlængelse af nuværende overenskomstperiode til 2022
grundet Corona. Der indkaldes til kredsformandsmøde igen onsdag den 13. maj
og forventeligt igen søndag den 24. maj.

6.

Kredsudsendelse 051/2020.
 Opfølgning på kredsudsendelse. Handlemuligheder vedr. udskudte
generalforsamlinger og TR-valg samt kongresafvikling.
Kredsstyrelsesvalg. Vi vil ikke afholde en digital generalforsamling, da vi jf.
kredsudsendelsen har en funktionsdygtig kredsstyrelse. Vi konstaterer, at vi er
funktionsduelige og fortsætter som kredsstyrelse. Denne beslutning afføder, at
vi retter henvendelse til Aarhus Kommune med information om, at vi fortsætter
som kredsstyrelse. Dette er også gældende for de kongresdelegerede inkl. suppleanter.
TR-valg. De skoler og arbejdspladser, der har afholdt TR/TRS-valg inden Corona er registreret og gældende. Der kan udskrives valg de steder, hvor der
ikke er kampvalg. Der, hvor der er flere kandidater til posterne, opfordrer vi til
at udskyde valget. Vi skriver ud i næste uge, og det tages med på kommende
TR/TRS/AMR-møde.

6.

Aarhus Kommunes budget.
 Drøftelse af forskellige scenarier for budget 2021.
Punktet udsat til et kommende møde.

7.

Udvikling af den nye ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.
 Orientering.
 Drøftelse med baggrund i orienteringen.
Punktet udsat til et kommende møde.

8.

ÅLF’s kvartalsregnskab for perioden den 1. januar-31.
marts 2020.
 Gennemgang og spørgsmål.
Punktet udsat til et kommende møde.

9.

TR/TRS/AMR-mødet den 14. maj 2020.
 Beslutning i forhold til mødeform, herunder reservation af Aarhussalen.

Mødet bliver et virtuelt møde.
 Punkter til mødet.
Indkaldelsen til mødet vil tydeliggøre rammerne.
TR-tid, status på Corona-situationen, Aarhus Kommunes budget

10. Meddelelser.
a) Foreningen
b) Hovedstyrelsen
c) Arbejdsmiljø
d) Andre
e) Kurser og konferencer
h) Henvendelse fra medlemmer
Punktet udsat til et kommende møde.

11. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 14. maj 2020.
Særlig Fond
Styrelsen indkaldes om nødvendigt i forhold til genåbning af fase 2.

12. Eventuelt.
Ros til virtuel 1. maj.
Forslag om, at vi laver noget presse på nogle af de gode historier fra genåbningen.

Dorthe Ryom Fisker

