
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.8. januar 2020 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  
 

Dato:  13. januar 2020 
Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00   

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 86 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Godkendt 

2. 

15m 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejderne: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

Intet at berette 

 

Følger senere på dagsorden 

 

Elevindskrivning: Deadline d. 19. januar – der mangler ca. 10 

49 er indskrevne; der mangler 10, som Jeanette følger op på. . 

Når indskrivningen er færdig vil vi følge op på hvordan valgene er faldet 

ud, samt hvorfor. 

Helle er kommet godt i gang, og ledelsen har flyttet kontor, så Helle, 

Henriette og Søren har fælles kontor. Erling har fortsat kontor øverst. 

 

Valgfag: Der er fælles kommunale valgfag igen i kommende skoleår. Der 

kommer flere fag og muligheder for eleverne.  

Der etableres brobygning for elever, der ikke er erklærede parate til 

uddannelse på værkstederne på Erhvervsskolerne. 

Udtrædelse af bestyrelsen: Peter udtræder, da hans datter skifter skole. 

Søren har taget kontakt til Lisa (tidligere udtrådt) og Line (suppleant) – 

Søren følger op. 

Skoleboden er åben igen fra i dag – leverandør ”Kylling og Co” 

Gammel elevfest d. 16. maj på skolen og i Messecenteret – information 

kommer snartest. 

 

3.  

15m 

Elevrådet Spisning i fællesrummet – de oplever at de er mange, så de vil gerne have 

åbnet til andre rum.  

Der ønskes flere skraldespande i fællesrummet.  

Der ønskes indkøbt brætspil til E-huset, så man ikke skal hente i 

Biblioteket.  

For at gøre det til et mere indbydende rum ønskes lyskæder, planter og 

gardiner. Elkedel ønskes 

Til at begynde med, så synes de, at det var udfordrende, at de skulle i e-

huset – nu oplever de, at det er godt. 

Terminsprøver: Eleverne er glade for, at der er tysk. Kunne godt tænke sig 

at prøve at have en prøve i idræt. Det ønskes drøftet, om der skal være 

prøver i 8. klasse. 

4. 

30m 

Reklamefilm fra AD-Media 

- Hvordan kunne en drejebog til 

en film se ud? Tanker… 

 

Der er fundet sponsorer til at lave filmen  

Der er telefonmøde onsdag med producenten. Filmen rettes mod brug på 

hjemmesiden, Facebook samt som præsentation af skolen til nye forældre.  

 

Følgende blev drøftet som ideer til filmen: 

En kombination af et par interviews, samt billeder og speak.. 

Sommerferie eller lign – fællessang – stemning og fællesskab. 

De store og de små; dage, hvor eleverne er på tværs – eks. Gamebooster, 

MOTt, aktive pauser, inddrage små og store sammen  

Fysiske rammer – almen og akt/special – rummelighed og ”højt til loftet” 

Aars Skole gør eleverne både fagligt og menneskeligt parate 

Pausesituation i e-huset; spil mv. 

Barnets stemme, Forældrenes stemme: eks. legegrupper og -makker 

Skolepatrulje; komme sikkert i skole 

Det grønne område/multibanen 



Forslag: kulturugen, skolefest, ægge-gække, læse historier for de små i 

læsehulen 

Det er børnenes skole; udsmykning af skole 

Første skoledag og afslutning med afsluttende klasse – følger hinanden 

ind og ud 

Valgfag for de store; ud af huset – ud over den alm. valgfagspakke 

Svømning 

Skolefodbold, MUSIK – musikhold/sammenspil 

 

5. 

20m 

Åben Skole 

- Drøftelse af kulturskolemusik 

som en del af skoledagen 

 

Medarbejderne ønsker en evaluering af samarbejdet med kulturskolen, 

særligt med fokus på hvordan tiden anvendes på henholdsvis skole og 

kulturskole aktiviteter. 

Jf. skolereformen om åben skole, skal vi have et udvidet samarbejde med 

Kulturskolen. De 20 elever, der får tilbuddet, om at gå i musikklubben får 

lov til at have undervisningen i skoletimer, under forudsætning af, at det 

ikke går ud over deres faglige udvikling i faget. Af praktiske årsager 

rammer dette ”tilfældige” timer. Hvis lærere eller oplever det som et 

problem, laves et rul over året, så det ikke går ud over de samme timer 

hele året.  

På den ene side er det en udfordring for lærerne og eleverne i den faglige 

undervisning, på den anden side giver det nuværende tilbud unikke 

muligheder for bl.a. samspilsundervisning. Samspilsholdene er dygtigere 

nu, end de var før i tiden.  

Der er også nogle udfordringer med kor. 

Bestyrelsen ønsker at tilbuddene fortsætter, men at der skal laves en mere 

håndfast forventningsafstemning/beskrivelse, så elever og forældre ved, 

hvad indholdet er og hvordan det foregår.  

Oplægget udarbejdes af ledelsen sammen med de lærere/kulturskolen, 

som har tilbuddet. 

 

6. 

30m  

Kvalitetsrapport 

- Drøftelse og kommentarer til det 

politiske udvalg 

 

Bestyrelsen er enig i ambitionerne beskrevet i kvalitetsrapporten. 

Vurderingen af Aars Skole lever ikke op til den kvalitet, som vi selv 

oplever vi leverer. Det kan skyldes mange faktorer, som fx kommunens 

højeste andel af 2-sprogselever, samt elever i specialklasser. På trods af 

dette vil vi arbejde med måden vi tester, samt formen af støtte, 

gennemgang mm. 

Nogle af de positive resultater, der kan fremvises er fremgang i 

læringsledes på alle årgange fra 4. til 9. klasse undtagen to parametre. 

Desuden viser den nationale trivselsmåling at eleverne trives over 

landsgennemsnittet.  

 

7. 

60m 

Økonomi 

- Regnskab 2019 

- Budget 2020 

 

Gennemgang af regnskab 2019: 

Forbrugsprocent på 102,1 – 948.470 kr. 

Overforbrug på rengøring og forbrugsafgifter reguleres centralt, ligesom 

der kommer penge retur fra ubrugte inklusionsmidler. Tilsammen 

forventes det, at regnskabet ender med et samlet resultatet på -450.000kr. 

 

Budget for 2020: 

Bestyrelsen drøftede prioriteringer forud for den endelige budgetlægning 

af de ønsker, der er kommet ind.  

Ønskerne er grupperet i undervisningsmaterialer, IT, Legeplads, SFO, 

Vedligehold og Anlæg. 

 

Mål 1: Der skal være overskud på finaserne i 2020 

- Hvor stor skal bufferen være – ca. 500.000kr 

 

Mål 2: Rette op på IT-området – op til 1,4 mio.  

- Vi plejer at få ca. 300.000 fra forvaltningen 



 

 
 

- IT-udvalget kommer med beslutning i januar (forventning, at det 

bliver Chromebooks) 

 

Mål 3: Der budgetteres, således der efter sommerferien kan tages stilling 

til eventuelle investeringer ud fra regnskab, frem for budget. 

 

Headset: det skal overvejes, om det er en nødvendig investering – eller det 

er en forældreopgave. Forslag: skriv ud til forældrene ift., at det er en 

nødvendighed for eleverne 

 

Der laves en gennemgang af diverse teknik og vedligehold 

 

 

Input fra bestyrelsen: 

Vi skal prøve at sikre, at der er en nødvendig buffer 

Lærere/pæd skal med ind over, hvad der skal prioriteres  

Indretning af E-huset (der er en del med, men det rækker ikke, det som er 

på planen) – gerne fleksibelt (se ovenfor – info fra elevrådet) 

Det bør overvejes om IT ikke skal prioriteres højest – det er en 

nødvendighed. 

Legepladsen: Ikke mange ting på en gang, men en løbende udskiftning – 

det vil måske opstå andre behov/ideer, når vi laver et tiltag. 

Revurdering; hvad er det vi ønsker nu?  

Vi mangler hyggekroge på legepladsen/udeområderne 

.  

    8. 

5m 

Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave.   

- Bevægelsesstrategi 

- Budget 2020 

- Ikke uddannelsesparate elever (omkring 15 marts – når tallene er 

færdige) 

9. 

5m 

Evt.  

10. Lukket punkt    


