Aarhus, den 29. juni 2020
D2020-135247

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 18. juni 2020

Sted:

BUPL’s lokaler

Kl.: 08.30 - 12.00

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 11. juni 2020.
Referatet blev godkendt

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede fra møde i HMU med fokus på punktet vedr. Stærkere Læringsfællesskaber - opsamling og evaluering. På baggrund af opsamlingen ser
det ud til, at der er brug for en genfortælling og revitalisering af, hvad SLF er.
Derudover skal det præciseres, hvad forventningerne til LMU’erne er. Der udsendes en reminder til alle LMU´er. Alle LMU´er skal udarbejde den evaluering, der er udsendt.
JWS orienterede fra møde i styregruppen for SLF. Det er vigtigt, at der kommer
erfaringer og evalueringer. Vi skal vide, hvad der lykkes og lige så vigtigt skal
vi vide, hvad der ikke lykkes.
JWS orienterede vedr. sagen om henvisningspolitikken, busbørnene i Aarhus.
På trods af stor opmærksomhed i medierne med blandt andet en kronik fra
formanden og flere læserbreve fra forskellige interessenter omkring skolen, så
ser det ikke ud til, at det politiske niveau vil indgå i en drøftelse med henblik på
at ændre på henvisningspolitikken. I kommende uge følges sagen op på et
møde med deltagelse af faglige - og forældreorganisationer.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
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4.

Erfaringer fra Corona.
 Orientering om medlemsundersøgelse.
JWS introducerede punktet, herunder baggrunden for spørgeskemaet. DLF har
ligeledes udsendt en evaluering. ÅLF har koordineret med DLF for at undgå
dobbelt udsending og svar.
Konsulent, Michael Rønne og kommunikationskonsulent, Cecilie Winding har
udarbejdet spørgeskemaundersøgelsen.
Michael Rønne fremlagde medlemsundersøgelsen for styrelsen.
Et vigtigt parameter i undersøgelsen er, at den skal være neutral. Det betyder,
at der er neutralitet i den måde, hvorpå spørgsmålene stilles.
Der er indlagt baggrundsdata i undersøgelsen.
Styrelsen gav efterfølgende kommentarer til undersøgen.
Undersøgelsen udsendes til medlemmerne i kommende uge med reminder i
den efterfølgende uge.

5.

Orientering om Corona-situationen v/formandskabet.
Vedr. arbejdsmiljø. Indtil videre har sprit, som værnemiddel, været uddelt i den
form, der passer til dispenseren. Der er nu udleveret sprit i 5 liters beholdere,
hvilket udgør en arbejdsmiljøudfordring.
Vedr. nødundervisning på den anden side af sommerferien. Der er endnu ikke
udsendt retningslinjer fra undervisningsministeriet. Der er lagt et politisk pres
på, at der snarest kommer en udmelding, så skolen og lærerne kan få viden om,
hvordan skoledagen vil se ud på den anden side af sommerferien. Der er fremsendt ønske om, at der enten ændres på afstandskravet eller timetallet for elevernes undervisning.

6.

Århus Lærerforenings generalforsamling 2020.


Århus Lærerforenings generalforsamling i forhold til nyeste information
vedr. afvikling af generalforsamlinger.
Styrelsen besluttede at arbejde videre med den oprindelige plan om at afholde
generalforsamling ultimo september 2020. Der afsøges fortsat mulige lokationer, der kan leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 Andet.
Med undtagelse af 2 steder er TR-valg overstået på skoler og arbejdspladser.

7.

Chromebooks til medarbejdere.
 Orientering.
Der er den 17. juni udsendt medlemsbrev vedr. Chromebooks.
Århus Lærerforening har på baggrund af flere henvendelser fra medlemmer og
tillidsvalgte rettet henvendelse til Digitalisering, Børn og Unge. Svaret, som vi
modtog, var ikke efter vores opfattelse fyldestgørende, hvorfor vi fulgte vores
henvendelse op med en henvendelse til direktøren for Børn og Unge.
Børn og Unge har tilkendegivet, at der nu laves en timeout for Chromebooks.

8.

ÅLF’s aktivitetspulje 2020/2021.
 Beslutning om videreførelse af ÅLF’s aktivitetspulje 2020/2021.
Formandskabet indstillede, at vi viderefører aktivitetspuljen i 2020/2021.
Styrelsen besluttede at videreføre aktivitetspuljen i den nuværende form og
med 35.000 kr. i puljen. Puljen udbydes på baggrund af de nuværende kriterier
i kommende skoleår 2020/2021. Aktivitetspuljen evalueres i foråret 2021.
Opmærksomhed på bred og tydelig kommunikation vedr. puljen i 2020/2021.

9.

TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens TR/TRS-møde.
Se udsendt dagsorden. Mødet er virtuelt.

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. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 25. juni 2020 i BUPL’s lokaler, Kystvejen 17, lokale Byen 1.

12. Eventuelt.
Information fra følgegruppe bag DLF InSite. Forbedringer og opdateringer på
vej.

Dorthe Ryom Fisker

