
  
  
 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Fraværende:  
Dato:  15. juni 
Sted: Konferencelokalet     
Tid: kl. 17.00-20.00 (21)  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 106 

Nr. 

1.  

Ændringer til referat Godkendt 

  2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejdere: 

 

C.   Ledelsen:  

 

 

 

Tak for godt samarbejde fra formanden 

 

Flytning af forberedelseslokaler fylder meget lige pt. 

 

Go-Cards: besøg af politikerne på mandag – noget med hjem, så de kan 

huske os. Gennemgang af kortene 
 

Skolebestyrelsesvalg:  

Formand Heine 

Næstformand Morten 

 

Legeplads: gennemgang på fredag. Det hele skulle være færdig. 

Det har været en god beslutning 

 

Varslet besøg af AT i løbet af en måned til et år 

Pt. arbejdes der med den nye APV 

3. 

 

Elevrådet 

 

Ønske om to Lan om året 

Ønske om to skolefester om året 
Ønsker om volleybane – enten noget man selv kan sætte op eller fast 

Eleverne har et ønske om at vide, hvad 2-lærere ordninger er 

Dørene til pigetoilet og til 6b er gået i stykker 

Ønske om bedre rengøring på toilet i idræt 

Ønske om en sæbedispensor i idræt 

Ønske om plan over multibanen 

Køkkenet i øverste etage i c-huset ønskes væk 

4. 

 

MED-principper 

 

Fra MED-udvalget: 

”Åbent hus” princippet skal ud i afdelingerne og efterfølgende til 

revidering i skolebestyrelsen.  

Vi har nu mulighed for at ændre lidt på konceptet ”Åbent hus”, da der 

ikke har været åbent hus under corona, og et ”plejer” måske ikke rigtig 

kan huskes længere.  
Kan vi tænke det anderledes/bedre?  

Hvordan inviterer vi forældre/bedsteforældre ind i SFO?  

Åbent hus i afd. 2 skal måske tænkes anderledes for at få lidt flere 

forældre til at engagere sig? 

 

”God opførsel” princippet lægger vi op til at skolebestyrelsen diskuterer, 

om der skal være et afsnit omkring hærværk af skolens ejendom og mulig 

forældrebetaling: 

Bestyrelsens holdning er, at der sendes en regning, hvis man forsætteligt 

ødelægger noget. 

 

  5. 
 

Skoleårets planlægning 

- Lokaler i kommende 

skoleår 

- Udkast til møderul i 

kommende skoleår 

 

Flytning efter at AKT lukker 

Sp kommer i d/e-huset – i stueplan for alle klasserne 

Mulighed for at tilgodese SP elevernes behov fremadrettet.  



 Der bliver 4 klasser i huset. Der er mulighed for at have optil fem klasser.  

Pusleplads etableres, der hegnes ind bagved, så de har deres eget 

udeområdet.  

De får et par flekskontorer, men får forberedelseslokale sammen med 

resten af medarbejderne 

 

Alle medarbejder har forberedelse i G-huset 

Pusterum: der skal være et arbejde for at alle kommer der i pauserne. Vi 

ønsker at ”nudge” til fællesskab blandt medarbejderne.  

 

A: 8. og 9. årgang 

B: 5., 6. og 7. årgang 

50. og 60. gangen: 0-4. årgang 

 

PLC bliver fællesrum for møder og for afd. 2 

Indgang gennem dør / brandtrappen 

 

Mulige mødetider:  

16/8 (Høring budget), 27/9, 24/10, 24/11, 19/12, 24/1, 1/3, 13/4, 22/5 og 

13/6.    

 

Kommende høring: 

Rengøringen tages hjem til skolerne 

Distriksskoleledelse på flertallet af skoler i Vesthimmerlands kommune 

(Aars Skole er undtaget) 

 

 

6. Økonomi 

- Kvartalsregnskab 

- Budgethøring 

 

 

Regnskab for 5 måneder gennemgået: 

Forbruget er rimeligt for skolen 

Sfo ser ud til at have et mindre forbrug grundet de mange børn her i 

foråret, og en anden kontering af personale 

 

Forventet underskud på 670.000  

 
Ift. personale er der et mindre forbrug pt 

 

I alt et forventet underskud på ca. 400.000 

 

Der søges til september støtte til omkring 1. mio. 

 

7. Punkter til kommende møder Entreprenørskab og klima. 

Visitationsprocedure 

Åbningstider i SFO. Belægning i ydertimer 

Princip for åbent hus – se ovenfor 

Meddelelsesbog  

Vedtægter 

Rundgang på skolen 

Mødedatoer og tider 

Fordeling på klasser – forældremøder / planlægning af forældremøder 

Møde med forældrerødderne 

Budgethøring 



 
 
Mødet sluttes af med mad fra Restaurant Messen.  

8. Evt. Lan:  

Ønske om, at det bliver to dage – en overnatning 15-9.30 

De elever, som ikke spiller, fylder en del på Lanparty, derfor 

ønske om, at der også er et andet arrangement (eks. movie 

night) 

 

Aars Skoles forening: Der skal vælges en anden end Teresa 

Pia indkalder til et møde 

 

Ledelsesopgaver er forandret efter AKT er lukket 

Overordnet set; 

Helle: sp-ansvar, sfo og skolestart, primær på pædagogerne 

Søren: afd. 1 

Henriette: afd. 2, vikardækning 

 

Talentklasser:  

For de fagligt dygtige elever 

Drøftelse af, hvor der skal ligge en klasse for dem 

Ledelsens indstilling er, at vi ikke vil sige nej tak til det 

 

 
9. 

 

Lukket punkt   Henvendelse ift. personale 
 

 

 

 


