
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.22. november 2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

 

Dato:  2. december 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00 - spisning  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 86 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Godkendt  

- Punktet ”Godkendelse af referat” ændres til at hedde ”Ændringer 

til referat” 

- Referatet sendes ud på aula 

- Referatet ligges på hjemmesiden 

2. 

20m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

B. Medarbejderne: 

 

  

 

 

C.   Ledelsen:  

 

 

 

Tilmelding til skolebestyrelsesseminar – medlemmer af bestyrelsen 

overvejer, om nogen kan deltage. Tilmelding 14 dage før. 14. marts 

Dialogmøde: budget og tilbageførsel af inklusionsmidler 

Kvalitet i daginstitutionerne  

 

Der var tilfredshed med infomøde vedr. skoleindskrivning 

Mange nye forældre besøger både Østermarkskolen og Aars Skole 

Der var juleklippe dag sidste fredag i november. 

Terminsprøver afvikles i december. 

 

Opsamling på Aula, samt lektier 

Opfordring til alle personaler om at sende dokumenter ud som pdf 

Lektier forventes fremover lagt ud i meebook, så de fremgår ens for alle 

elever i Aula. 

 

3.  

15m 
Elevrådet 

- Skolebod 

Skolebod: møde ift. hvad det er, som kan sælges 

- Aftaler ift. indkøb mv. 

- Lene Juel følger op 

- Henvendelse fra hallen ift. om de må levere – det undersøges 

nærmere 

Ønsker: 

Lektiehjælp, når der er fri – gerne med en lærer (når man venter på 

bussen) 

Vandautomat a og c huset 

Flere ting i fællesrummet – flere aktiviteter 

Volleybane på det grønne areal 

Nye mål 

Flere arrangementer; skolehåndbold, skolefodbold, fredagsarrangement 

Kompan: legeredskaber – elevrådet bliver hørt (han har været på besøg) 

- Stilleområder/huler eller lign – her mangler en løsning 

Morgengymnastik for alle  

Udstyr til at trækker kort ned med – ”pegepind” 

Basket kurv ved a-huset – det er også sendt til Kompan 

Skillevægge i a-huset 

Affaldssortering i klasserne 

Halvtag til cyklerne langs huset 

Skolepatrulje ved Bladcentralen – der er ikke noget sted de må stå, men 

der er politisk bevågenhed på området. Det er sendt ind. 

Udsmykning i a-huset – evt. kulturugen 

Sækkestole i klasserne 

Puffer og stole i a-huset fællesrum 

Printerne i a-huset: opfølgning på om det virker – Claus (ansvarlig i 

klasserne – besked til Claus, hvis der er noget galt) 

9. klasserne må ikke forlade skolen i skoletiden, selv om det ønskes.  



 

 
 

4. 

45m 
Økonomi 

- Regnskab 2019 

- Budget 2020 

- Bevilget Toiletter og elevator 

 

Gennemgået regnskab januar-november 

Regnskab kommer på næste gang, når det er endeligt opgjort 

Budget – gennemgået mundtligt, fordi der er nyt regnskabssystem 

Børn i bevægelse får tilbageført midler, inklusionskonsulent – det er 

uændret 

Anlæg for kommende år: 

Aars Skole: toiletter og elevator. Påbegyndes i 2020 og afsluttes i 2021. 

Modtagerklassen ændres til at vare 1 år. 

 

6. 

20m 
Revidering af principper  

 Tilføjelse til Gode 

overgange 

 Procedure for 

modtagelse 

Gennemgang af procedure for modtagelse af nye elever – ønske om 

kontakt til forældrene ift. nye elever. At forældrene i klassen er 

informeret. 

 

Hjemmesiden: gode overgange – fremvist og kommenteret 

- Ændring ift. optaget af eleverne, der kommer til i løbet af året 

7. 

10m  
Ansættelse af pædagogiskleder 

(Evt. orientering) 

 Helle Meisner-Jensen er ansat som ny pædagogisk leder og starter d. 6. 

januar 

10. 

15m 
Rapport fra undersøgelse 

- T3, læringsledelse 

 

Gennemgang af data. 

Der er gode resultater af indsatserne målt fra 4. til 9. klasse. 0. til 3. klasse 

placeres sig neutralt, hvilket er fint, men ikke så godt, som det har været i 

de to foregående undersøgelser.  

Drengene har generelt flyttet sig i positiv retning fra 2015 til 2019. 

11. 

5m 
Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave 

- Drøftelse af kulturskolemusik i undervisningen.   

- Bevægelsesstrategi 

12. 

5m 
Evt. Drøftelse af tidspunkt for ekstra møde om høringssvar på kvalitetsrapport. 

(Deadline den 17. januar)     

Møde ændret til 13. januar – flyttet fra d. 27. januar 

13. Lukket punkt    


