Aarhus, den 29. maj 2020
D2020-111168

Mødereferat
Møde:

Virtuelt styrelsesmøde

Dato: 14. maj 2020

Sted:

Teams

Kl.: 11.20 - 12.30

Referent:

DRF

Fraværende:

RGA

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 7. maj 2020.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. Familieskolen og forlydender om en lukning. ÅLF efterspørger pt. noget på skrift. Der er ikke med en eventuel lukning tale om en besparelse, men en overførsel af midler til en anden indsats. Vi er opmærksomme
på eventuelle færre lærerstillinger ved en lukning.
JWS orienterede fra møde med Rådmand Thomas Medom. Corona og situationen fyldte en del på dagsordenen. Herunder drøftelse af, hvordan vi evt. kan
bruge erfaringer fra nød- og fjernundervisningen fx i forhold til kendte voksne
og vikardækning. Det er en del af Aarhusaftalen, at vi aktivt ser på mulighed
for kendte voksne. Nødundervisningen har bidraget med nye og andre perspektiver for udviklingsarbejdet. Derudover lidt om budget og kommunale
forhandlinger. Mulighed for skattestigninger i kommunen, evt. tage kontakt til
fagbevægelsen for udmelding på baggrund af den undersøgelse vi tidligere har
lavet om aarhusianernes tilslutning til skattestigninger.
JWS orienterede vedr. genåbning af kredskontoret i Grønnegade 80. Vi lægger
op til, at vi fra den 25. maj åbner stille op. Oplægget indeholder også et forslag
til at åbne for styrelsesmøderne fra medio juni. Forslaget fremlægges for medarbejderne fredag. På styrelsesmødet den 28. maj skal vi dagsordenssætte et
punkt om styrelsens tilbagevending.

3.

Godkendelse af dagsorden.

Århus Lærerforening | DLF - kreds 133 | Grønnegade 80, 2. | 8000 Århus C
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Dagsordenen godkendt.

4.

Orientering om Corona-situationen v/formandskabet.
 Genåbning.
Den vigtigste anbefaling fra foreningen har været at give god tid til genåbningen.
Drejebog for genåbningen af skolernes fase 2 udkom den 13. maj.
Der har fra skolelederne været ros til vejledningerne. Særligt i forhold til en stor
fleksibilitet for planlægningen af tilbagevenden af de store elever.
I skrivende stund skulle alle skoler have løst eventuelle kapacitetsudfordringer
indenfor skolernes egne matrikler. Blandt andet hjulpet af det ændrede afstandskrav.
Det er vigtigt, at det alene er skoleledernes beslutning, hvorvidt skolen er klar
til at åbne den 18. maj.
ÅLF har ikke været inddraget i den konkrete udarbejdelse af drejebogen, men
de faglige organisationer har på møder løbende bidraget med erfaringer fra
skolerne, erfaringer der er taget med i drejebogen.
Med den nye drejebog bortfalder den tidligere drejebog med de retningslinjer,
den indeholdte.
På dagens TR/TRS/AMR-møde vil vi gentage, hvilke roller og opgaver de
tillidsvalgte har i forbindelse med genåbningen.
 Gravide.
På dagtilbudsområdet er der fra Sundhedsstyrelsen en særlig anbefaling for
gravide i 3. trimester. Det er efter vores viden ikke gældende for skoleområdet.
Vi spørger derfor forvaltningen om den anbefaling ikke skal overføres til skoleområdet.
 Opsamling på Corona-situationen.
Kan vi i ÅLF finde, udarbejde en måde/procedure, hvorpå vi kan samle op og
tage de gode erfaringer med videre. Forslag til, at vi evt. udarbejder en spørgeskemaundersøgelse. Hvad vi har lært og erfaret af corona-situationen - kan evt.
blive et tema for dette års lederdag på Skarrildhus.

5.

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

6.

ÅLF’s kvartalsregnskab for perioden den 1. januar-31.
marts 2020.

 Gennemgang og spørgsmål.
Punktet udsat til kommende styrelsesmøde.

7.

Café ÅLF’ert.
 Stillingtagen til afholdelse af Café ÅLF’ert den 19. juni.
Styrelsen besluttede at udsætte Café ÅLF´ert til senere på året, hvis det er muligt. Der kan eventuelt tænkes i en sammenhæng med generalforsamlingen, når
det bliver muligt at afholde den. Der skal tages hensyn til et eventuelt sammenfald med fredagsbar i oktober i forbindelse med Lærerens Dag.

8.

ÅLF’s mødekalender 1. halvår 2021.
 Gennemgang og orientering.
 Beslutning.
Styrelsen godkendte kalenderen som udsendt.

9.

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

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

11. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 28. maj 2020.
Punkter - se årshjulet.

12. Eventuelt.
Styrelsesmedlemmers frikøb. Afventer en officiel udmelding på baggrund af
vores henvendelse til Børn og Unge.

Dorthe Ryom Fisker

