
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.04.juni 2021 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende: 

Dato: 10. juni 2021 
Sted: SFO 

tid: kl. 17.00-20.00 + spisning  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 98 

Nr. 

1. 
Ændringer til referat Godkendt 

  2. 

 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

 

 

B. Medarbejdere: 

 

  

C.   Ledelsen:  

 

 

 

SFO-tilbuddet efter Corona; det er de samme elever, som man skal være 

sammen  med efter skoletid også, hvilket betyder at eleverne ikke synes at 

SFO-tilbuddet er så attraktivt. Det er vigtigt at forældrene får besked om, 

hvad der bliver anderledes efter sommerferien. 

SFO-personalet evaluerer på gode og dårlige ting ift. Corona inden 

sommerferien. 

 

Det kan være frustrerende at vi ikke må blande børnene i skolen, men man 

må gerne i fritiden – og svært at forklare. 

 

-Information om ny politisk aftale om større frihed og der af følgende  

 muligheder.  

- Status på henvendelse til forvaltning vedr. stadion. 

- Omorganisering af medarbejdere i Afdeling1.  

- MiniSFO  

- Pædagogisk Weekend 3.-4 september 

 Vi lukker skolen kl. 12.00 – og forældrene bedes om at stå for 

programmet over middag. SFO holdes åben for de der ikke kan finde 

anden pasning. 

3. 

 
Elevrådet 

 

Fraværende – arbejder med trivselspengene 

En stor opgave næste år bliver at lave undervisningsmiljøvurdering. 

4. 

 
Dimission 

- Praktisk omkring afviklingen 

 

Vi fastholder den plan, som vi har lagt – fordeling af elever/forældre. 

Tidspunktet er flyttet frem pga. St. Hans aften. 

SP-klasserne holder dimission dagen efter, efter samme koncept. 

5. Evaluering af specialafdelingen 

for elever med generelle 

indlæringsvanskeligeheder. 

- Status 

- Drøftelse af fremadrettede 

handlinger. 

 

Evalueringen er afsluttet – og der har været sidste styregruppemøde 

Det uddelte er afsluttende udkast til gennemsyn. 

Der er anmodet om, at Vestmarkskolens tildeling ikke er med, men det er 

den ikke kommet, da den ligger offentligt tilgængelig.  

Genne arbejdet er der kommet en anerkendelse af elevgruppens udvikling. 

Personalebesætningen er der regnet på – og der er fremkommet et forslag, 

så personalesammensætningen ændres. Dette skal ses ud fra, at opgaven 

er, at det skulle være en nulsums løsning.  

Der skal laves en uddannelsesplan for personalegruppen. 

Pædagogiske grundlag er ud fra nærmeste udviklingszone – vi skal 

definere den tydeligere.  

Imødekommelse af, at der er fag, som kan ændres. Stadig fokus på 

udslusning og til prøver i enkelte fag – så folkeskolens fagrække kan 

ændres ift. elevernes formåen. 

De fysiske rammer anses ikke som optimale i forhold til de elever, som 

CPP kunne ønske sig at visitere. 

Vi udfordres på om indholdet i skoledagen kan tilpasses, så børnene ikke  

udtrættes – lige nu er de her længere end de almen klasser – også har de 

transpor tid.  

 

Arbejdspunkter for ledelsen og medarbejdere: 

Pædagogisk tilgang og grundlag – sparring fra CPP 

Efter-/videreuddannelsesplan 



Ønske om, at ordet målrettet ikke står i punkt 9- der skal arbejdes med 

udslusning, hvor det er muligt. 

 

 

6. 

 

Skoleårets planlægning 

- Personalesituationen 

- Ansættelsessamtaler 

- Medarbejder valgte til MED og 

bestyrelse. 

- Indskolingsmodel 

- Udskolingsmodel 

- Mødetid og datoer for 

skolebestyrelsen i kommende 

skoleår. 

 

 

Ændringer i SP-klasserne 

Ændring i AKT-klasserne 

 

Bestyrelsen: kan sende en besked, så oprettes link til samtaler 

 

Modellerne betyder, at der er mange timer med to-lærere i 0.-3. og 7.-9. 

klasse. Der kommer ligeledes mange inklusionstimer ud i klasserne i 

næste år. 

 

Tidspunkt for afholdelse af møder: 17-20 

Datoer:  

23/8, 14/9, 27/10, 1/12, 27/1, 15/3, 3/5 og 15/6. 
 

  7. 

 
Legeplads 

- Status på proces 

- Forslag om møde med dette som 

primært punkt. 

 

Der er taget tre tilbud hjem på hele planer, samt tilbud på visuelle 

udsmykninger af vores betonmure. 

Der indkaldes til ekstraordinært møde omkring legeplads, når der er 

kommet tilbud ind. 

8. Masterplan 

- Der skal laves en ny masterplan 

for  bygningsvedligehold og 

udvikling. Drøftelse af ønsker til 

indhold. 

 

Per har arbejdet med det, som vi skal have styr på. Desuden har det været 

til drøftelse i afdelingerne. 

D. 22 august er der møde med forvaltningen – Søren gennemgik listen for 

alt det, som skal med.  

 

9. Kontakt til forælderråd 

- Hvem har kontakt til hvilke 

klasser?  

- Mødedato for møde med de nye 

forælderråd. 

 

0. årgang: Lene  

1.  årgang: Per og Lene 

2.  årgang: Jacob 

3.  årgang: Jacob 

4.  årgang: Per 

5.  årgang: Per 

6.  årgang: Jørgen 

7.  årgang: Lene og Heini 

8.  årgang: Gitte  

9.  årgang: Theresa 

SP-klasserne: Heine 

AKT-klasserne: Jørgen 

 

Der laves en skabelon, som man kan snakke ud fra: eks. principper – 

trafik, klassedannelse og lign. 

Hvad kan man bruge bestyrelsen til? 

Forældrerådene – gerne valg 

Eks. legeplads som eks. på, hvad man kan gøre en forskel på 

Forældrerådsmøde d. 14. september – inden skolebestyrelsesmøde 

10. Trafikpolitik 

- Tilbagemeldinger fra 

afdelingerne drøftes og bruges 

som grundlag for en drøftelse af 

udformningen på det endelige 

 

Sendt ud til medarbejderne 

Ønske fra afd. 2 – aflukning af vejen ud for TDC (kun med ærindekørsel) 

Bruge skolepatruljen – og dermed aflevere børn  bag Højbjerg 



 

 

princip. 

 

Hvornår er det, at vi gør noget ift. trafik – fokus på alle klassetrin. 

 

Opsummering: 

Cykler med cykelhjelm i undervisning 

Øve ting: gør vi som en fælles sag 

Sikkerhed – de skal komme i skole så sikkert så muligt 

Transportmidler; tjekke op på regler omkring det, som er der er lovgivet 

om 

Rollemodeller; de voksne er gode rollemodeller – cykelhjelme, når der 

cykles.. 

Altid udvises respekt for gående og særligt de små 

Opfordring til at alle transporter sig selv, når de kan 

 

Cykleprøve for 1.-2. klasse også – forslag fra bestyrelsen 

 

11. Overgang fra AKT-til almen 

- Status på proces og evt. drøftelse 

 

Møde i uge 26 – punktet er på næste år 

 

11. Punkter til kommende møder - Klassedelingsprincip 

- Ud og se MOT 

- overgang fra AKT til almen 

11. Evt. Toiletsituationen – der er optimeret på rengøringen – tiderne skrives på. 

Beslutning om, at der indføres toiletmakker – og der er er lavet en tjekliste 

med billeder, som de skal bruge. 

Det er lige startet, så vi afventer resultatet (det er er startet mandag) 

I udskolingen har det hjulpet, at der pige-/drengetoiletter. 

I nogle klasser er der lavet klassetoiletter. 

Enkelte lamper er som forsøg skiftet for at få ordentlig lys. Plan om at 

skifte resten, 

Tilbud om vinyl på enkelte toiletter – kommer snarest ift. bedre rengøring 

12. 

 
Lukket punkt    


