Aarhus, den 17. august 2020
D2020-138818

Mødereferat
Møde:

Styrelsesmøde

Dato: 25. juni 2020

Sted:

BUPL’s lokaler

Kl.: 08.30 - 13.15

Referent:

DRF

Fraværende:

Ingen

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 18. juni 2020.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
JWS orienterede vedr. personalesituationen i Grønnegade. Der er lavet fordeling og omlægning af arbejdsopgaver for efteråret. Telefontiden reduceres med
en time i ugens 4 første dage. Telefontiden vil i perioden frem til 31. december
være kl. 11.00-15.00, mandag-torsdag og kl. 11.00-14.00 om fredagen. På hjemmeside og på telefonsvareren vil der være information om ændringerne.
JWS orienterede vedr. møde i DKF. DKF har fået en anmodning fra AC i forhold til at gå i dialog med Aarhus Kommune vedr. hjemmearbejdspladser. Målet er enslydende retningslinjer for hjemmearbejdspladser.
DRF orienterede vedr. TR/TRS-valg og introduktion af nyvalgte. Der udsendes
brev inden sommer. Introduktions- og velkomstmødet holdes efter sommer.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Orientering om Corona-situationen v/formandskabet.
Efter sommer ophæves afstandskravet for skoler. Der skal, så vidt muligt, undervises efter det normale antal undervisningslektioner. Der vil fortsat være et
højt fokus på hygiejne, men rengøringsstandarden søges normaliseret. Der ude-
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står derfor afklaringer på, hvordan de eventuelle merudgifter, der forventeligt
fortsat vil være i forbindelse med rengøring, skal håndteres.
Der bliver udsendt en ny drejebog fra Børn og Unge med information vedr. opstart af skoleåret 2020/2021.
JWS vil rette henvendelse til DLF med en intern evaluering af foreningens
handlinger under Corona.

5.

Fælles opsamling på punkter og temaer fra foråret 2020.
 Styrelsen skaber fælles overblik over punkter og temaer med udgangspunkt i
udarbejdet oversigt.
På baggrund af det fælles overblik i bilaget opdaterede vi styrelsens årshjul.
Der blev på mødet fremsat ønske om, at vi på førstkommende lukkede møde,
laver en lignende opsamling fra lukkede møder i 2020.
Forslag om evaluering af ad hoc arbejdsmiljøgruppens arbejde. Evaluering er
sat i årshjulet ultimo 2020.
DRF samler op vedr. de redigerede forretningsordner for regionale TR/TRSmøder og TR/TRS-møderne.

6.

TR/TRS/AMR-møder.
 Opsamling fra TR/TRS-mødet den 18. juni.
Skriftligt svar på spørgsmål fra mødechatten den 18. juni 2020 er under udarbejdelse af formandskab og konsulenter. Forventes udsendt senest start uge 27.
 Opsamling fra regionale TR/TRS-møder den 18. juni.
Periodeforhandlingerne:
Generelt lave forventninger til resultatet. Forslag fra en region om, at foreningen laver en video med JWS vedr. periodeforhandlingerne. Videoen vil kunne
bruges som understøttelse af punktet til faglig klub-møderne.
Chromebooks:
Ros til ÅLF for hurtig handling. TR og medlemmer glade for, at der er varslet
time out. Tilbagemeldingerne fra skolerne vedr. beslutningen om Chromebooks
er, at medlemmerne har reageret med undren og vrede.
TR-tid og tid til opgaven blev drøftet på et regionsmøde.

ÅLF-regneark. Det ville have været godt, hvis arket havde været gennemgået
før fagfordelingen. Ønske om, at regnearket følges op med en videogennemgang.
 Punkter til TR/TRS-mødet den 20. august.
Opsamling på regnearket.
Skoleårets planlægning.

7.

Meddelelser.
a) Foreningen
Meddelelser, som kendt fra før Corona, genindføres efter sommerferien.
b) Hovedstyrelsen
RGA informerede kort om kredsudsendelse vedr. kongrespunkt om principprogrammet.
FH lokal stuktur og placering af kontingent i DLF eller i lokal kreds.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

8.

Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 13. august 2020.
Som udgangspunkt holdes mødet i Grønnegade.

9.

Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

