
  
  
 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.3. juni 2020 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  
 

Dato: 11. juni 2020 
Sted, tid: E-huset kl. 17.00 
 

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 90 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Godkendt 

2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

B:Medarbejdere: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

Medlem til bestyrelsen i UngVesthimmerlands bestyrelse – Heine skal 

give tilbagemelding til Torben. Så hvis man er interesseret, så skal der 

meldes tilbage inden. 

Velkommen til Gitte og suppleanter Kenneth og Jane. 

 

Senere punkter på dagsorden 

 

Første skoledag i kommende skoleår er den 12. august. Vi håber at starte 

som vi plejer. Dvs. De nye 0. kl. elever møder denne dag 10.00-14.00. 

Dagen starter i hallen, med velkomst og sang. Forældre til børn i 0. kl. er 

meget velkomne fra kl. 10.00-11.00. 

Skolens øvrige elever møder kl. 8.00 denne dag, og samles til fælles 

velkomst i hallen kl 8.15. Herefter følger de deres skema. 1.- 3. kl. 

deltager (måske) i velkomsten for 0. klasse kl 10.00. 

Forældre til børn i 1. klasse er naturligvis også meget velkomne denne dag 

fra 8.00 – 10.00.  

Vi glæder os til at se jer. 

(Ovenstående under forudsætning af, at der fortsat er en positiv udvikling 

i antallet af Coronasmittede).   
 

Forbedringer – praktiske ting, der er sket på skolen den seneste tid: 

Indkøbt og installeret vandhaner med sensorer.  

Der males bag radiatorer på 50ér og 60ér gangen.  

Hegn mod ”TDC” er repareret.  

Der bygges trappe til Poulsens hus.  

Der arbejdes på materialetilbud til hegn nederst på legepladsen. Er 

planlagt til udbedring i efteråret.  

Tilpasning af bålhytte så røgen trækker op i stedet for at blive i hytten. 

Tilbud på materialer til nytte haven N/T.  

Optælling/status på borde/stole i alle klasser.   

Nyt læringsmiljø til 0. til 5. klasse: 

Der er gang i den sidste tilpasning af 160 stk. skærmvægge, pc holdere til 

skærmvægge. Der er indhentet tilbud på nyt lys til 12 lokaler, samt 

trækning af el, således computerne kan lade ved de nye arbejdspladser. I 

samme forbindelse er der indhentet tilbud på lamper på 50ér og 60ér 

gangen samt, samt nye stikkontakter. 

 

Der afholdes Pædagogisk weekend for medarbejderne i Sæby den 12. og 

13. feb. Vi vil derfor gerne have forældrehjælp til UUV aktiviteter fra kl. 

12 fredag den 12. februar.    

Tilbud til bestyrelsen om at være med til weekenden 

 

Vi har udarbejdet et stillingsopslag til ny servicemedhjælper.  

 

Kylling og Co leverer igen mad til skoleboden fra august. 

 

IT-indkøb forventes leveret i uge 32 til 1. og 6. klasse, samt til 

medarbejderne. Tidspunkt for levering af øvrige bestillinger er endnu 

uafklaret. 

 



Det politiske udvalg har fordelt inklusionsmidler til skolerne, da der er 

færre børn i specialklasserne. Det betyder at vi får tilført 415.000kr, som 

et engangsbeløb. De kan være med til at finansiere et mere inkluderende 

klassemiljø i 0. til 5. klasse. 

 

Der er lavet en bestilling på solsejl til børnenes store sandkasse, som 

mange har bemærket skinner solen en del. Desuden er der bestilt et ønsket 

kolbøttestativ, således der er faldunderlag under.  

 

3.  

 

Elevrådet 

 

Ikke til stede – det planlægger sidste skoledag  

4. 

 

Coronastatus 

 

Gennemsnit af fremmødte i uge 23 (parentesen er antal indskrevne 

elever) 

 

0. kl = 71 (73) 

1. kl = 47 (48) 

2. kl = 50 (52) 

3. kl = 52 (53) 

4. kl = 51 (52) 

5. kl = 55 (55)     Afd 1 = 326 i alt (333) 

 

6. kl = 45 (47) 

7. kl = 33 (36) 

8. kl = 44 (46) 

9. kl = 34 (34)    Afd 2 = 156 i alt (163) 

 

Spec.afd = 67 (77) 

SFO = 72 (212) 

 

Børn, der har været i lande, som der frarådes rejser til skal i 14 dages 

karantæne. Man skal stadigvæk holde sig hjemme, hvis man udviser tegn 

på sygdom, som forbindes med Corona. Dvs. at det eneste, der er tilladt er 

at være forkølet. Efter sygdom skal der gå 48 timer inden skolegang 

genoptages. Der skal stadigvæk vaskes hænder og holdes afstand. 

 

Vi har endnu ikke nogen afklaring i forhold til retningslinjerne til august. 

Dette kan få indflydelse på, hvordan vi starter op igen. 

 

Medarbejderne:  

De kortere skoledage er gavnligt for børnene – mere ro og mere 

motiverede 

Færre konflikter med de mindre grupper 

Færre skift i de voksne – flere fagdage kunne være en mulighed 

Personalet forbereder mere hjemme – fordybelse og mere tid til nye tiltag 

ift. undervisning. 

Færre møder – godt at mødes på meet til nogle ting – skarpere på, hvad 

møderne skal. 

Klassebesøg med eks. musee t – det kunne være en mulighed 

Som personale mere nærværende – man er der, som den samme voksne 

Det er de samme børn, man går til pause med 

Special; hellere dage med fuld tid og mere fleksibilitet ift. linjefag 

Brug af eks. video – eleverne kan vende tilbage til lærerens forklaring 

De store: større selvstændighed – fordi man ikke bare kan spørge – man 

skal tage noget ansvar selv 

De faste legegrupper: godt for de nye elever – man kender sin ramme og 

hvor man skal være 

Fagfagene er ikke en del af nødundervisningen 



Højere normering har en stor effekt – den kommer pga. den kortere 

skoledag. 

Den ændrede skoledag gør noget for alle 

Det at komme mere ud, det virker – det skal vi fastholde 

Bevægelse i undervisningen bliver lettere ude 

5. 

 

Stillingsopslag, 

ansættelsessamtaler og 

forberedelse af samtaler 

 

 

Vi gennemgik stillingsopslaget med henblik på at få det vi søger. 

Der afholdes ansættelsessamtaler den 22/6 mellem kl. 13 og 21.  

 

Kommer: Heine, KVP, PGS, KBJ, RER, MER, TSK, 

Jakob – afd. 1 

 

Udvælgelse af ansøgere: tirsdag efter 16 og onsdag før 9 

 

6. 

  

Dimission og sidste skoledag 

 

Vi har udarbejdet en detaljeret plan for afvikling af 9. klassernes sidste 

skoledag den 22/6, dimission den 24/6 og sidste skoledag for alle den 

26/6.  

Sidste skoledag for 9. klasse: gennemgang af program 

 

Dimission: Gennemgang af planen 

 

Den 26/6 slutter skoledagen med fællessang fra vinduerne og musik i 

skolegården. Eleverne har fri kl. 13.00. For de der går I SFO, er der 

pasning fra kl. 13.00. 

  

7. 

 

Opsamling på dialogmøde med 

det politiske udvalg og 

Østermarkskolen. 

 

 

Konklusioner: Bekymring for kapacitetsredegørelsen 

- kan vi får indflydelse på, hvad den skal afklare 

- formålet danner grundlag for resultatet  

- der må ikke være for mange pladser, for så er der elever fra de 

små skolen som vælger i Aars 

 

Evt. fremadrettede handlinger?  

- Proceduren for de fremadrettede beskrivelse 

- De to bestyrelsen laver en ny beskrivelse sammen 

- Tidsramme: på plads til september 

- Heine kontakter Ann 

8. Forældre: 

- Bestyrelsens mødekalender  

 

 

 

 

 

 

 

- Planlægning af møde med 

forældrerådene  

 

- Oversigt over tilknytning til 

klasser 

 

 

Dato forslag:  

17/8, 22/9, 27/10, 3/12, 25/1, 16/3, 3/5 og 10/6 

Pæd. Weekend 12/13. feb. 2021.  

Vi afholder fremadrettet møderne fra kl. 17-20, med et interval der hedder 

ca. et møde pr. måned. Det ene møde skal afstemmes med høring på 

budget, som har deadline den 21. august.  

 

Dato forslag: 22/9, når forældreråd er valgt.  

Planlægning af dette møde på augustmødet 

 

0. ab Per og Lene 

1.a, 1.b, 1.c Jakob 

2.a, 2.b Jakob 

3.a, 3.b Per 

4.a, 4.b Per 

5.a, 5.b Jørgen 

6.a, 6.b, 6.c 

(19/8) 18.30 

Lene 

7.a, 7.b Gitte 



 

 
 

(9/9) 17.00 

8.a, 8.b 

(9/9) 18.30 

Gitte 

9.a, 9.b  

(19/8) 16.00 

Jørgen 

AKT1234 

(19/8) 17.00 

Theresa 

GEN-ABCD 

(26/8) 17.00 

Theresa 

 

9.  Undervisningsledelse 

- Se på lokaleindretning 

Besøg i klassen der er lavet 

10. Revidering af princip for 

ansættelser 

 

Tilretninger af principper  

 

11. Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave.   

- Bevægelsesstrategi og ansøgning i samarbejde med DGI. 

- Planlægning af forældrerådsmøde 

- Retningslinjer fra 2027 

- Kapacitetsredegørelse 

12. 

 

Evt. Høring på Bymidteplan – Søren udarbejder et høringssvar som Heine får 

til gennemsyn 

Bestyrelsen for Aars Skole bifalder ikke en udflytning af indskolingen og 

en fælles indskoling i Aars by 

Hvorfor bygge en ny skole, når der er fald i børnetal, og der er foretaget 

renoveringer på Østermarken. Hvorfor bygge noget, som der ikke er børn 

til? – evt. tal på, hvordan udviklingen ser ud 

Huset på Apotekertorvet – indhold af dette 

13. Lukket punkt   Personaleorientering 


