
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.26.02.2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

Dato:  12. marts 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 80 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Godkendt med underskrevet 

2. 

15m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

B. Medarbejderne: 

 C.   Ledelsen:  

A:  

Der er sendt en støtteerklæring til politikerne fra skolebestyrelserne, som 

bakker op om Lærerforeningen og Skolelederforenings skrivelse omkring 

økonomisktildeling til folkeskolerne i Vesthimmerlands kommune. 

Der er i øvrigt dialogmød med det politiske udvalg den 16.05.19. 

Skolebestyrelsen ønsker at få et punkt på omkring trivsel som parameter 

for resultater, samt økonomi og ressourcer. Er der andre relevante punkter 

sendes disse til Heine/Peter/Søren. 

 

Skolebestyrelsen på Østermarken har orienteret om, at de vil kontakte 

politikerne for at få set på skoledistrikterne i Aars by. 

  

B: Kulturuge 10:  

En spændende uge med fokus på elevernes trivsel, det sociale og en masse 

kulturaktiviteter. Der blev arbejdet på tværs af klasserne.  

Optoget fra anlægget var en god oplevelse, men de ældste elever havde 

svært ved at se deres rolle. 

 

Åbenskole arrangement var en stor succes, men de mange mennesker på 

lidt plads var en udfordring. Der efterlyses en fælles opstart.   

Som forældre til børn i både børnehave og skole har det været stort at 

være en del af. Der er ros fra skolebestyrelsen til personalet. 

 

Der er ros til kunsterne for deres arbejde med eleverne og stor ros fra 

kunsterne til både elever og personalet for deres engagement. 

 

Ønske til forbedringer: 

Der har været forvirringer om de skrivelser, der har været udmeldt på 

Forældreintra. Der efterlyses bedre skiltning.  

 

C: Aula 

Der er sendt en besked ud til alle forældre på Forældreintra om, at 

forældrene skal oprette et forælder UNI-login, hvis de ikke allerede har 

gjort det. Vejledningen sendes ud igen og følges op af en SMS besked.  

 

Deadline er den 18.03.19 

 

3.  

15m 
Elevrådet Kulturugen: 

Positivt for de yngste elever 

De ældste elever havde svært ved at committe sig til emnet.  

 

Boden – der er ofte udsolgt om fredagen. Det efterlyses, hvornår der er 

varm mad? 

 

Basketball kurv nummer to på gavlen ønskes repareret og sat op igen. 

 

Der er et ønske om håndsprit på toiletterne. 

 

Der efterlyses tjek af Smartboard (lyd).  

Til orientering: der igangsættes en undersøgelse at IT-problematikker i 6. 

– 9. kl. Det forventes på sigt, at der indkøbes TV i stedet for Smartboard.  



9. klasse ønsker, at de må arbejde i klasserne op til prøverne og i 

prøveperioden. Dette afklares med afdelingsleder og lærere. 

 

De generelle elever, ønsker sig skabe frem for kasser/skuffer. 

De generelle elever, ønsker sig et sted hvor de kan hygge sig. 

 

I AKT 3 virker lyden i TV ikke ordentligt. 

 

Der efterlyses nye net til målene på multibanen. 

4.  

20m 

 

Forretningsorden 

- Drøfte indholdet i en 

forretningsorden.  

(Se tidligere udsendt 

inspirationsmateriale) 

Gennemgang og drøftelses af forretningsorden.  

 

Der udarbejdes et referat fra mødet som udsendes pr. mail til 

skolebestyrelsen samt på Personale og Forældreintra/AULA 

 

Bestyrelsen ønsker, at referatet ikke underskrives, men at der skrives 

godkendelse med evt. bemærkninger til næste møde (se punkter på bilag) 

 

Forretningsorden udarbejdes og godkendes. Forretningsorden udsendes 

som bilag med referatet.  

 

5. 

15m 
Valg af medlem til Aars Skoles 

Forening 

- Se vedhæftede fil for yderligere 

information. 

 

Der er tidligere oprettet en Fond med navnet Aars Skoles Fond. Lidt 

forsimplet er den grundet nye regler for fonde nu erstattet af Aars Skoles 

Forening. Reglerne omkring Fonden/Foreningen har været forbi et 

autoriseret advokatfirma i Aars. 

 

I bestyrelsen for foreningen, skal der være en forældrerepræsentant fra 

bestyrelsen.   

 

Der har været generalforsamling i Aars Skoles Forening. 

Repræsentanterne er: Birte (BIP), Mette (MBC), Karsten (KBJ), Dan 

(DKH). Suppleanter Pia (PSG), Marianne (MHE) 

 

Der har tidligere været anvendt midler til legeplads samt støtte til enkelt 

elever. 

Theresa blev valgt som skolebestyrelsens repræsentant i Aars Skoles 

Forening. 

 

Der er forslag om, at der evt. afholdes 115 års fødselsdagsfest for Aars 

Skole i forbindelse med Aars by’s 150 års jubilæum. 

 

6. 

35m 
Revidering af principper  

 Princip for gode 

overgange 

 Lejrskole, Skolerejse og 

hyttetur  

 Kostpolitik 

Principperne drøftes og godkendes. Sendes med som bilag til referatet.  

 

Det ønskes, at der er fokus på, at eleverne får ro og tid til at spise deres 

mad.  

7. 

30m 
Mål og indholdsbeskrivelse, 

SFO  

- Gennemgang og drøftelse af det 

udarbejdede materiale 

(Se bilag) 

Det er en overskuelig mål og indholdsbeskrivelse for SFO. 

Den er let at læse og indholdet er relevant for forældrene. 

 

Det ønskes, at kontaktpædagogerne for det enkelte barn er kendt for 

lærerne/teamet i skolen – således der sikres gode 

overgange/kommunikation omkring det enkelte barn. 

 

Der er opmærksomhed på kommunikation mellem skole/SFO både i 

forhold til emner og aktiviteter.  



 

 

 

Mål og indholdsbeskrivelsen godkendes.  

 

Det ønskes, at der udarbejdes en video over SFO’ens arbejde som blandt 

andet kan vises til for børn og forældre til i Mini-SFO.  

8. 

15m 

 

Minimumstildeling til SL-

klassen. 

- Drøfte om vi skal sende 

indstilling til Børne- og 

familieudvalget. 

 

I forbindelse med høring vedr. sprog- læseklassen udarbejdes der et 

høringsforslag til drøftelse i skolebestyrelsen inden det sendes til Børne- 

og familieudvalget. 

9. 

10m 
Dato for møde mellem 

skolebestyrelse og 

forældrerådene. 

- Finde dato 

 

Forslag den 11.04.19 kl 19-20.30. (Af praktiske årsager udsættes dette til 

et senere tidspunkt) 

Deltagere: Skolebestyrelsen og forældrerådene.  

Dagsorden: erfaringsudveksling 

Forslag til inddeling igrupper med f.eks. a/c- spor og b-spor samt 

specialfeltet.  

10 Timefordelingsplan  De forventede ændringer i skolereformen blev drøftet.  

Ændringerne kan indfases over to skoleår. Skolebestyrelsen tilslutter sig at 

alle ændringer kan gennemføres allerede fra skoleåret 19/20 (både de 

faglige ændringer og understøttende undervisning).  

Timefordelingens planen godkendes. 

Timefordelingsplanen drøftes videre i MED-udvalget og på et 

personalemøde.  

11 Punkter til kommende møder - Mission, Vision og Værdier, samt Profilarbejde og Strategi for 

implementering af 2022planen. 

- Revidering af principper 

 

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

- Lektiehjælp  

- Møde med boligforeningen  

11. 

10m 
Evt. Der sættes spørgsmåls ved udedagen i SFO. Den tages op til revision.  

 

Næste møde den 25.04.19 kl. 17-20 

12. Lukket punkt   

 

 


