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Jesper Skorstengaard-JWS, Dorthe Ryom Fisker-DRF, Rikke Gierahn
Andersen-RGA, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars
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1.

Godkendelse af referat fra mødet den 3. september 2020.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede fra deltagelse i Sorømødet den 5. september 2020.
Corona og perioden med nedlukning har vist, hvor vigtig skolen, kammeraterne og relationerne til lærerne er i børns liv. Genåbningsperioden med bedre
normeringer og friere rammer i skolen betød øget trivsel, færre konflikter og en
mere udbredt følelse af meningsfuldhed. Oplæg ved forfattere bag bogen pseudoarbejde gav anledning til gode refleksioner i forhold til at frigøre tid til kerneopgaven. Vi skal bruge de gode erfaringer med kortere kommandoveje ved
beslutninger for skolen og undervisningen.
DRF orienterede fra møde mellem DLF repræsentanter og VIA -Eftervidereuddannelse. VIA har i perioden fra 2015-2019 oplevet et fald i søgning til kurser og
uddannelse i det pædagogiske felt, herunder kompetenceudvikling i forhold til
undervisningsfag. På mødet blev der analyseret på årsager til dette fald samt
drøftet mulige handlinger. En konklusion fra mødet var en opfordring fra DLF
til VIA om at se på, hvordan de kan tilbyde kurser og uddannelser, der er rekvireret nedefra. Erfaringer med webinar fra VIA i coronaperioden kan også anvendes i forhold til fx kurser for et samlet lærerkollegie eller team.
DRF orienterede fra møde i Pædagogisk udviklingsforum i kredssamarbejdet
Østjylland. Opsamling på Sorømødet - se ovenstående. Forummets fortsatte arbejde med inklusion og sammenhænge med arbejdsmiljøudvalget. Drøftelse af
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kvalificering af kommende konference for DLF’s pædagogisk ansvarlige. Ønske
om, at vi på konferencen i højere grad har fokus på løsninger end afdækning af
udfordringer. Opfølgning på A20 med et pædagogisk perspektiv, herunder
klasselærerrollen, feedback og skolehjem-samarbejde er sat i årshjul for arbejdet
i 2020/2021.
DRF orienterede fra møde i Studierådet VIA - Læreruddannelsen. Drøftelse af
kvalitetsrapport for læreruddannelsen. Særligt fokus på den lave studieintensitet. Ny formand for studierådet er Jesper Kousholt, skolechef Randers.
JWS orienterede vedr. ny lokalstruktur for FH. For vores vedkommende består
den nye lokale FH-struktur af Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø. Torsdag i
kommende uge er der første opstartsmøde i forhold til den mere konkrete
planlægning af den lokale struktur.
JWS orienterede vedr. Aarhus Kommunes budget. Med fokus på Børn og Unge
har der i seneste uge været en del opmærksomhed på budgetforhandlinger i
pressen blandt andet ved læserbreve initieret af ÅLF. Det forventes, at der vil
tilfalde midler til skoleområdet, men det er endnu uvist hvor meget. Det forventes, at finansieringsbidraget nedsættes, og at der afsættes midler til mellemformer.
JWS orienterede vedr. TR på Elev skole.
JWS orienterede vedr. indsatser på skoler som opfølgning på socialkapitalmålingerne. Indsatserne har været udsat grundet corona.
Arbejdsgruppe 1 har arbejdet videre med visionsprocessen.
Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med 10. klasse og forberedelse af temadrøftelse til
styrelsen.
Ad hoc gruppen for arbejdsmiljø har haft møde. Fællesarbejdsmiljørepræsentanterne var inviteret med til mødet. Drøftelser af forbedring af AMR-netværksmøder og fokus på samarbejdet mellem de lokale AMR’ere og fællesarbejdsmiljørepræsentanterne.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Orientering om coronasituationen v/formandskabet.
JWS orienterede vedr. situationen. Der er arbejdet for at påvirke undervisningsministeriet i forhold til valgfag. Borgmester (Kbh), rådmænd og udvalgsformænd fra de 6 største byer har rettet henvendelse til ministeriet vedr.
udfordringerne med gennemførsel af valgfag herunder eksamener.
Styrelsens efterspurgte et overblik over skoler, der er ramt af smitte. Vi efterspørger nyeste tal.

5.

DLF’s kongres den 22.-23. september 2020.
 Behandling af forslag til kongresvedtagelse.
ARS orienterede vedr. forslaget til kongresvedtagelsen. Vi afventer respons fra
Greve Lærerkreds.
 Kongressens dagsordenspunkter.
Der er netop udkommet materiale til punktet vedr. gearet til fremtiden. Det
blev aftalt, at vi på vores kongresforberedende møde torsdag den 17. september
behandler materialet med mulighed for afdækning af nedslagspunkter.
Vi mangler fortsat bilag til flere punkter på kongressens dagsorden.
 Det kongresforberedende møde den 17. september.
ÅLF holder forberedende møde om formiddagen i Grønnegade. De to kongresdelegerede ud over styrelsen er adviseret. Samme dag er der kongresforberedelse i KSØ regi. Det er muligt for de kongresdelegerede at deltage fysisk i mødet i Grønnegade eller virtuelt.
 Andet.
Turplan udgivet. Se DLF InSite.

6.

ÅLF’s generalforsamling 2020.
 Orientering, herunder beslutning af dato for afholdelse af generalforsamling.
Vi har aftaler med Aarhus Congress Center den 6. og 11. november 2020. Styrelsen besluttede at slette den 11. november som mulighed, men forespørge på
endnu en dato ultimo november, primo december 2020.
Drøftelse af mulighed for, at vi, når vi nærmer os den vedtægtsmæssige deadline, kan udarbejde en spørgeundersøgelse til medlemmerne. Målet er en tilkendegivelse om deltagelse for et estimat i forhold til planlægning.
 Andet.
I forhold til styrelsens frikøb er det aftalt med forvaltningen, at det løber frem til
31. december 2020.

7.

Styrelsens temadrøftelser.
 Indstilling fra arbejdsgruppe 2 vedr. forslag til procesplan for temadrøftelser.
Styrelsen drøftede den fremsendte indstilling, herunder fremsendt ændringsforslag til indledningen. Styrelsen besluttede at lade baggrunden for indstillingen udgå af teksten. Styrelsen tilsluttede sig derefter procesplanen og det videre
arbejdet med effektuering af de konkrete tiltag laves i arbejdsgruppe 2.

8.

TR/TRS/AMR-møder.
 Dagens TR/TRS-møde.
Ifølge dagsorden.
 Opsamling fra AMR-netværksmødet den 3. september.
Fint fremmøde til det virtuelle møde. Mødet handledes om AMR’s erfaringer og
læring i corona. En konklusion af erfaringerne er, at det er svært at være AMR
på afstand af medlemmer. Erfaringer viste også, at tiden tilbage på skolen har
været hård, da man er meget på. Der blev på netværksmødet løftet en fremadrettet bekymring for et kommende arbejdspres i forhold til arbejdspukler skabt i
coronatiden.
ÅLF ønsker viden om, hvorvidt AMR var inddraget i skoler og arbejdspladsers
genåbning i april. Hvordan blev AMR inddraget og var det rettidigt? ARS tager
initiativ til en opsamling på DLF InSite.
 Punkter til regionale TR/TRS-møder den 24. september.
TR samtaler - Opsamling på punkt fra de regionale møder den 27. februar 2020.
Opmærksomhed på anvendelse af lokaler på skoler til de regionale møder, på
dagens TR/TRS-møde opfordrer vi til, at værtsskolen tager kontakt til skoleleder for en godkendelse.
Erfaringsudveksling på skoleårets start

9.

Meddelelser.
a) Foreningen
Den 10.09.2020: Valgmøde med kandidater til formandsvalget i Danmarks Lærerforening.
Den 14.09.2020: Møde KSØ-FU. JWS.
Den 14.09.2020: Møde KSØ. JWS og DRF.
Den 15.09.2020: Første arbejdsgruppemøde vedr. ’Kendt voksne’ i undervisningen. JWS.
Den 15.09.2020: Møde HMU-FU. JWS.
Den 15.09.2020: Møde med direktøren for Børn og Unge. JWS.
Den 15.09.2020: Kredsformandsmøde. JWS.

Den 16.09.2020: Arbejdsgruppemøde vedr. evaluering af MED – proces og design. JWS.
Den 16.09.2020: Møde HMU-underudvalg Skole. JWS.
Den 16.09.2020: TR/TRS-møde for DMM. DRF.
Den 17.09.2020: Styrelsens egen kongresforberedelse.
Den 17.09.2020: Kongresforberedelse i KSØ regi.
Den 17.09.2020: Ekstraordinært HMU-møde. JWS.
Den 22.-23.09.2020: DLF’s kongres.
Den 24.00.2020: Regionale TR/TRS-møder.
Den 25.09.2020: Uddannelses- og rekrutteringsudvalgsmøde. JWS.
Den 28.09.2020: SLF – styregruppemøde. JWS.
Den 30.09.2020: Møde FMU. JWS.
Den 30.09.2020: Seminar om lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn. DRF.
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.

10. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 1.oktober 2020.

11. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

