
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.25. november 2020 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

Dato: 3. december 2020 
Sted: Konferencerum 
tid: kl. 17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 94 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Godkendt 

2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejdere: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

A: Ros til ledelse og medarbejder ift. omstillingerne. Hurtigt og 

kvalificeret undervisning på trods 

B: Næste gang der bliver lavet en video eller lign – mere taletid til afd. 2 

Et ønske fra afd. 2 – muligheden for at eleverne selv laver noget 

Hvordan vi kan afholde så meget som muligt under coronarammerne 

C: Bogstaver på gulvene i afdeling1.  

Chromebooks leveret.  

Personale toiletter i afd. 2 færdige. Toiletterne i afd. 1 går i gang til 1. jan. 

Corona – toiletvogn er afmeldt pr. 1. dec. Der kommer håndvaske op 

udenfor med varmt vand 

Udeområder – i pauser.  

Ny skiltning.  

Skoleindskrivning. 

3.  

 

Elevrådet 

 

Ikke så mange møder 

Boden åben igen – det bliver til januar 

Gerne vand i køleskabet – i skoleboden 

Byrådsmøde for unge – ny dato i januar 

4. 

 

1. udkast til ny 

antimobbestrategi 

Bilag 

Det er udarbejdet efter en mobbesag 

Der er indeholdt et værdiregelsæt, deff. på mobning og en handleplan 

Forslag: henvisning til skoleparat/undervisningsparat – finde princip frem 

ift. dette og henvise til det 

Eks. punkttegn eller/og vi i alle punkter – således at det også rettes til at 

være et fælles 

Enten punktummer eller igen punktummer – rettes til 

Overvejelse: skal der står barn? 

Historie – under forældre rettes 

 

Definitionen gennemgået 

 

Forebyggende indsatser 

 

Sendes tilbage til inklusionsvejlederne – herefter ud til personalet til 

drøftelse. 

Større rettelser kommer tilbage, ellers er det godkendt af bestyrelsen 

5. 

  

Budget 2021 

 

Ledelsen har gennemgået budgetønsker fra alle afdelingerne og mangler 

pt. overblikket over hvordan det samlede budget kommer til at se ud.  

 

Udsættes til januar 2021 

På mødet i januar gennemgås det samlede overblik.  

 

6. Skoleårets planlægning 

- Antal klasser 

Orientering omkring punktet 

 

 

7. 

 

Opsamling på 

bevægelsesstrategien 

- Succesfuld uge 41 – fulgt op af masser af visninger og god respons i 

DGI – på efterfølgende film. Sammen med DGI samler vi nu op på 

resultaterne af indsamlet data og forsøger at lave målrettede indsatser.  

 

Vi har en aftale med børnebasketfonden om børnebasket i 

idrætsundervisningen på vej, samt gratis tilbud om uddannelse af 12 



medarbejdere i brug af uderummet, Street-attack om inddragelse af 

uderummet. 

 

Vigtigt, at vi giver evalueringen videre til foreningerne. Herunder også om 

de er klar til den interesse, som eleverne får for foreningerne efter 

bevægelesuge 41. 

 

8. Data på skolens resultater 

 

Ledelsen har læringssamtale med forvaltningen i næste uge.  

Dagsordenen for læringssamtalen blev gennemgået.  Referatet af 

læringssamtalen sendes ud med næste møde. 

 

Overordnet i forhold til nationale test:  

Der er flere positive resultater. Vores indskolingsklasser har generelt fået 

en mindre bund og en større top.  

Generelt nærmer vi os landsgennemsnittet.  

 

Generelt har vi bedre resultater i dansk end i matematik, det er derfor der 

køres en 3 årig plan, hvor der arbejdes didaktisk med matematik på 

skolen.  

 

Overordnet i forhold til trivsel: 

Fokus på uro, medindflydelse og medinddragelse 

4. – 8. klasse inspiration  

 

Fravær: 

SFO: har et meget flot, lavt fravær. 

Skole: har et meget højt fravær, men en del af fraværet er at der har været 

mange på barsel på skolen. Der har været noget langtidsfravær.  

 

Elevfravær 

Vi har hånd om alt elevfravær på forskellig måde. Der er indsatser i gang.  

 

Magtanvendelser 

Vi er opmærksomme på, at der registreres forskelligt på skolerne 

 

Baseline mat. Og dansk 

Overordnet ser det fornuftigt ud. 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse: 

Skolen: Vi ligger fint i kommunen og på niveau med skoler af samme 

størrelse 

 

SFO: Vi ligger lavt i kommunen 

 

 

9. Revideret princip for Åbent 

Hus 

Princippet godkendt 

10. Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave 

- Ud og se: MOT i C-huset 

11. 

 

Evt. Julegave til medarbejdere 

 



 

 

 

Evaluering af specialklasserne: Er drøftet med Jørgen Casparsen og 

Anders Norup. De vender tilbage med et udkast til evaluering. 

 

12. Lukket punkt    


