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Aarhus, den 12. juni 2020 

D2020-123052 

 

Mødereferat 
 

Møde: Virtuelt styrelsesmøde  Dato: 4. juni 2020 

Sted: Google Meet   Kl.: 10.15 - 12.45 

Referent: DRF 

Fraværende: RGA. JWS fra kl. 11.55 

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 28. maj 2020.  
 Referat godkendt. 

 

2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.  
JWS orienterede fra møde med rådmand Thomas Medom.  

Der er sat gang i en proces vedr. kommunal 10. klasse. Der er lavet forskellige 

scenarier på, hvordan vi fremadrettet i Aarhus Kommune har et 10. klasses til-

bud. Arbejdsgruppe 2 tager sig af 1. behandling af materialet. Materiale kan til-

gås i dagsordensmaterialet til Børn og Unge-udvalgsmødet den 3. juni.  

 

Virkning af henvisningspolitikken (busning af elever) i Aarhus Kommune. Der 

iværksættes initiativer i forhold til at undersøge, hvordan modtageskolerne lø-

ser opgaven. Det er vigtigt at forholde sig til, at eleverne er udfordret på de so-

ciale parametre. Vi arbejder på en kronik i samarbejde med en forsker fra Aar-

hus Universitet.   

 

Styrket samarbejde i forhold til elevfravær, herunder forslaget om at lukke Fa-

milieskolen. Det ser fortsat ud til, at Familieskolen vil blive nedlagt i sin nuvæ-

rende form. På mødet var der drøftelser af, hvordan vi bedst rummer udfor-

dringen. Vurderingen er, at byrådet stiller et flertal for lukning. Vi har tydelig-

gjort, at vi gerne vil inddrages særligt i forhold til folkeskolens opgave.  

 

JWS orienterede fra møde vedr. Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det lokale 

arbejde med en lokal struktur har været sat på stand by. Der er fra centralt hold 

udarbejdet en rapport med kriterier for lokal struktur. Vi skal finde ud af, 
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hvordan kriterierne i rapporten skal indfries i en østjysk struktur. Et af kriteri-

erne er kontingent. Der er endnu ikke en afklaring fra Danmarks Lærerforening 

på, hvor i organisationen kontingentet skal dækkes. Et andet spørgsmål er, om 

det er bopæl eller arbejdsplads, der afgør tilhørsforhold til lokalafdelingen af 

FH. Det ser for nuværende ud til, at det blive arbejdspladsen, der bliver afgø-

rende. Udkast til lokal struktur skal ligge klar inden udgangen af september 

2020.  

 

JWS orienterede fra møde i FMU. 

Klimaplan frem til 2024. Det kommer til at få betydning for medarbejdere i for-

hold til adfærd og transport i arbejdstiden. Hvordan er man kommunal medar-

bejder i en kommunal klimaplan? Der efterspørges mere viden omkring hjem-

mearbejde mv. blandt andet afledt af erfaringer fra Corona-perioden.  

 

Partssamarbejde vedr. seniorer. Der har tidligere været afsat midler til livsfa-

seinitiativer. Der er ca. 3 mio. kr. tilbage i puljen. Det er besluttet, at de tre store 

magistrater, MBU, MSB og MSO deler midlerne og laver egne initiativer.  

 

Ny styringsmodel i Aarhus Kommune. Mandag Morgen er ved at udarbejde et 

skriv, der skal medvirke til at belyse, hvordan den nye styringsmodel har be-

tydning for måden at arbejde på. Der skal blandt andet ses på le-

der/medarbejderroller.  

 

JWS orienterede vedr. projektet for nyuddannede lærere - Fundament til dit læ-

rerliv. 

Grundet Corona blev afslutningen af det nuværende hold aflyst. Der starter et 

nyt hold efter sommer, men afslutningen af holdet fra dette skoleår betyder, at 

vi kommer til at køre to hold på samme tid. Skolelederne orienteres om mulig-

hed for deltagelse lige efter sommerferien. 

 

KVN stillede spørgsmål til kendskabet til Læringsplatformen Momo særligt 

vedr. specifikationer for udarbejdelse af elevplanen. Det ser ud til, at der fortsat 

arbejdes med læringsmål. Vi afsøger mere viden og vender tilbage til Momo 

som et punkt på et kommende styrelsesmøde.   

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen godkendt. 

 

4. Orientering om Corona-situationen v/formandskabet. 
 JWS orienterede vedr. status.  



 

 

Der er udarbejdet en afklaring vedr. udadgående funktioner. Hvem og hvilke 

funktioner må og kan få adgang til skolerne. Vi har endnu ikke modtaget afkla-

ringen.  

 

Stærkere Læringsfællesskaber. På trods af den fortsatte nødundervisning er der 

tilsyneladende flere, der efterspørger, at arbejdet med SLF fortsætter. Vi har ty-

deliggjort, at der for nuværende ikke kan være mødefora på skolerne. Ej heller 

virtuelle møder, hvis det ikke reelt kan understøtte indholdet.  

 

Dimission og regler for afvikling. Hvis skolerne vælger at afholde dimission, 

skal de overholde de strenge regler for afvikling. Det er også gældende for per-

sonalets traditionelle sommerfester etc.  

 

Vi har ikke siden sidst haft henvendelser vedr. undervisningstimetal i forbin-

delse med nødundervisningen.  

 

TR-valg. Jf. kredsudsendelse 060/2020 skal TR-valget være afsluttet inden den 

14. juni. Vi laver en opgørelse over hvilke skoler og arbejdspladser, der ikke har 

meldt tilbage vedr. valg og kommunikerer direkte til de skoler og arbejdsplad-

ser med information om ny tidsfrist og procedure. 

 

5. Århus Lærerforenings midlertidige styrelse som konse-

kvens af Corona-situationen. 
 Opfølgning på aftale med Børn og Unge. 

 Aftalen på skrift er nu rundsendt til skolelederne. Det er hermed konfirmeret, at 

den siddende styrelse er frikøbt frem til 31. december 2020.  

 

 Styrelseshonorar i perioden. 

Forslag til udbetaling er følgende:  

Det foreslås, at der udbetales honorar fra 1. april 2020 - frem til 30. juni 2020.  

Det resterende udbetales til den midlertidige styrelse, når den nye styrelses 

sammensætning og periode for opstart kendes. Styrelsen tilsluttede sig 

forslaget.  

 

6. Chromebook til medarbejdere. 
 Orientering. 

Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på vores henvendelse til Børn og 

Unge. Vi har bedt om en redegørelse for beslutningsprocessen, pædagogisk og 

teknisk vurdering af Chromebook som arbejdsredskab samt risikovurdering på 

fejl og mangler, herunder tidsplan for evt. løsninger.  



 

 

Vi har fået et par henvendelser fra tillidsvalgte og medlemmer. I vores svar på 

henvendelserne henviser vi til Børn og Unge i forhold til spørgsmål og kom-

mentarer. Vi vil ikke sagsbehandle, men presse på for, at arbejdsgiver tager an-

svar for beslutningen og de deraf afledte konsekvenser.    

 

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

marts 2020. 
 Gennemgang og spørgsmål.  

 Kassereren gennemgik kvartalsregnskabet. Styrelsen tog regnskabet til efterret-

ning. 

 

8. Efterårets medlemsarrangementer.  
 Orientering om status v/næstformanden.  

Vi arbejder ud fra præmissen om, at vi ikke får gennemført arrangementer i ef-

teråret. I fald det bliver muligt at lave forsamlinger, laver vi arrangementer ad 

hoc, og under hensyn til retningslinjer. Der udarbejdes ikke en plakat. Eventu-

elle arrangementer reklameres via SoMe og tillidsvalgte. Indtil videre planlæg-

ger vi med at kunne afvikle juletræsfest i december.  

 

9. TR/TRS/AMR-møder.  
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 28. maj. 

Flere regioner havde svært ved at samles, derfor var der flere aflysninger og 

møder med meget få deltagere. Genåbning af fase 2, Chromebook til medarbej-

dere, lavt sygefravær under Corona, undervisningstid, medicinering af elever, 

bilag 1 drøftelser i en virtuel ramme, midler til specialklasser og lukning af Fa-

milieskolen var temaer, der blev drøftet på møderne.  

 

Afledt af tilbagemeldingerne om få fremmødte eller aflysninger skal vi på et se-

nere tidspunkt drøfte de regionale møder, herunder styrelsesmedlemmets rolle. 

 

 Punkter til TR/TRS-mødet den 18. juni.  

 Se udkast til dagsorden til TR/TRS-mødet.  

 

10. 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. 

 

11. Styrelsesmøder frem til sommerferien. 
 Se årshjul.  

Der er skabt mulighed for, at styrelsen kan mødes til fysiske møder den 18. og 

25. juni. Vi har reserveret det store mødelokale ved BUPL på Kystvejen. Der er 

en lokalelejepris på 3.000 kr. Styrelsen tilsluttede sig, at vi booker lokalet og 

holder skoleårets 2 sidste møder der.  

 

12. Eventuelt.  
 CI gav udtryk for, at det var problematisk, at der ikke var den fornødne tid til at 

stille spørgsmål ved fremlæggelse af kvartalsregnskabet, dagsordenens punkt 7. 

Oplevelse af at blive afbrudt ved spørgsmål. 

 

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


