
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.27.05.2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

Lisa og Heine 

Dato:  03. juni 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00-21.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 82 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Godkendt 

2. 

15m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

B. Medarbejderne: 

 C.   Ledelsen:  

 

 

A: Dialogmøde og Skoledistrikter 

- Dialog møde med politikerne 

- Heine holdt oplæg om besparelser, udfordringer og fremtiden og 

høstede et stort bifald. Det blev drøftet, men økonomien sætter 

begrænsninger. Se tidligere udsendt referat fra mødet. 

- Skoledistrikter, hvor vi har været til møde på ØM-skolen. Et godt 

møde som var et forsonende møde. Skoledistrikterne bibeholdes. 

Vi ønsker forsat samarbejde f.eks. om eliteklasser, valgfag mv. 

Vi vil forsat fortælle de gode historier..  

 

B: Frustrationer omkring antal med lærer/pædagoger der skal med til 

lejrskole og skolerejser, når man nu har kontaktlærere i klasserne 

 

C:  

Lennart – afdelingsleder udskolingen – er sygemeldt pga operation.  

 

AD-media – vil udarbejde en gratis film omkring skolen. AD_media vil 

finde sponsorkroner fra vores samarbejdsparter, som får en reklameblok 

som slutningen på filmen. Bestyrelse godkender dette.  

AD-media forsætter samarbejdet profiludvalget 

 

Vi afholdes en sommerfest for afdeling 1den 04.06.19 

 

3.  

15m 
Elevrådet  

I skoleboden er kvaliteten af udbuddet faldende. Der bliver udarbejdet en 

evaluering og der tages kontakt til leverandøren  

4.  

15m 

 

Nationale test 

- Status på obligatoriske test 

 

Gennemgang af resultaterne i nationale test og sammenligne dette t i 

forhold til de tidligere år . Der er fremgang i 18/19 i forhold til 18/19.  

Ekstraindsatsen har haft effekt både for elever oplevelse med prøven og 

deres resultater.  

 

5. 

30m 
Mission, Vision og Værdier 

(Se vedhæftede fil) 

 

MVV er drøftet i flere gange af både medarbejdere og ledelsen.  

Det er vigtigt i opsætningen af hjemmesiden at MVV er let tilgængelig 

hvad der forventes af eks medarbejderne, forældrene 

Bestyrelsen godkender MVV 

Næste step er hjemmesiden og profiludvalget, 

6. 

10m 
Aula 

- Visning af Aulas skabelon for 

ny hjemmeside 

- Visning af Aula   

 

Hjemmesiden til det nye Aula vises (pt et udkast som er ved at blive 

udarbejdet) 

Aars-skole.aula.dk 

 

 

7. 

15m 
Revidering af principper  

 Ordensregler 

Udarbejdet og sendes med referatet ud  



 

Husk at mødet starter med møde med forældrerådet 17-18. (Se vedhæftede fil) og så slutter vi 

af med Sommerfrokost. 
 

7. 

15m 
Opsamling på møde med 

forældrerådene 

 

 

 

8. 

10m 

 

Mødekalender for kommende 

skoleår 

- udkast til vedtagelse 

 

  Der er enighed om de udsendte datoer 

22/8, 25/9, 29/10, 2/12, 27/1, 17/3, 6/5 og 11/6 

 

9. Punkter til kommende møder  

- Revidering af principper 

- Kommunikation mellem skole og hjem på Forældre intra (Aula) 

- Skema til anmodning om frihed uden for officielle ferier 

10. 

10m 
Evt. Mødedeltagelse i forældremøder afklares pr mail 

Ansættelse af ny SFO-leder. Marianna har opsagt sit job ultimo oktober  

Der udarbejdes en film om mini-sfo 

11. Lukket punkt   

 

 


