
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.10. marts 2021 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende: Jørgen  

Dato: 16. marts 2021 
Sted: https://meet.google.com/toe-
zskt-zfv 

tid: kl. 17.00-20.00 
 

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 96 

Nr. 

1. 
Ændringer til referat Sendt ud i dag, så kommentarer modtages gerne 

2. 

 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

 

B. Medarbejdere: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

Fritidstilbud til 4. til 6. klasse. 

Henvendelse fra forældrepar, som har en udfordring ift. deres barn i 4. 

klasse. Tilbuddet er fjernet pt. Det har været på udvalgsmøde.  

Det vil komme ud til med og skolebestyrelsen om tilbuddet skal være en 

del af SFO – vi afventer fra forvaltningen ift. hørringssvar 

 

Intet 

 

Skoleindskrivning og Mini-SFO: 48 børn i kommende 0. klasse – vi 

afventer de sidste to indskrevet i mini også 

Overlevering fra børnehaver mandag-tirsdag i næste uge 

Mini-sfo må holdes på tværs af grupperne fra børnehaverne i år 

Fra alle børnehaverne kommer en medarbejder i den første uge 

 

3. 

 
Elevrådet 

 

Fraværende 

4. 

 
Økonomi 

- Status på budget 

- Elevklassetal  

 

Ønske fra sidste møde ift. endelige tilpasninger 

Gennemgået – det skal på igen i maj, fordi vi så kender visitationerne for 

næste år. Møder er primo april. 

Pt. har vi en meget lav forbrugsprocent, primært pga. corona – de 

udgiftstunge fag står meget stille 

Der er ikke tur ud af huset lige nu 

Vikarbudgettet er også laver en normalt 

Persoletoiletter er etableret i afd. 1 – ved forberdelser 

5. Corona 

- Status og drøftelse nye 

retningslinjer 

- Kvik test 

 

Udedag for 5.-8. klasserne – det er kommet godt i gang 

Base på eget stadion og i FDF hytten, ellers ud af huset 

9. klasserne er tilbage hver anden uge 

Vi afventer om der skal laves nye skemaer efter ferien 

Der skal testes som normalt, så skal vejlederne frigøres 

Informationsniveauet: det er passende meldes ind fra forædre 

Kvik-test-center – mange bliver testet – vi laver nye skemaer hele tiden, 

børnehaverne bliver testet her hos os. Børnene er gode til det. 

Registeringssystemet virkede ikke ift. GDPR – og det afventer vi 

 

6. 

 

Skoleåretplanlægning 

- A20 – arbejdstidsaftale 

- Skoleplan 

- Docendo  

 

Aftale for lærernes arbejdstid – den arbejder vi med at udmønte nu 

Der er lavet en lokalaftale for Vesthimmerland, som nu skal omsættes 

AMR og TR har været med til at drøfte aftalen, og hvordan vi omsætter 

det 

Skoleplanen er til drøftelse i morgen  

Planen blev forevist, da det pt. ikke er et endeligt dokument, men det er til 

drøftelse i den kommende tid. Mange af tingene i planen er taget andre 

steder fra (eks. retningslinjer, beskrivelser mv): 

Dokumentet sendes ud, også er man meget velkommen til at spørge ind 

Vi har lavet det relativt detaljeret, så det er beskrevet 

Det skal laves en evaluering næste år – en kommunal evaluering 

Pædagogerne er indtænkt i planen – todelt møde 

Docendo er fremvist  



 

 

 

  7. 

 
Trafikpolitik 

- Drøftes og udkast laves 

sikkertrafik.dk/trafikpolitik  
 

Vi har ikke en trafikpolitik 

Bestyrelsen forholder sig til dette 

Forslag: 

a. Retningslinjer for hvordan vi færdes med eleverne i hverdagen – 

gående, cyklende mv. – eks. at vi bruger cykelhjelm, vi går i grupper 

b. Mindske trafikkaos kl. 7.50 og. 13.30 eks. – vedvidende at der pt. er 

byggeri – flere har pt. fri samtidig 

c. En politik om at børn/unge cykler eller går i skole – en 

trafikundersøgelse viste for nogle år siden, at 30% bliver afleveret i bil, 

selvom de burde fragte sig selv  - DET ER ET MÅL I 

BEVÆGELSESTRATERGIEN 

d. Undervisning i trafik på årgangene – det gør vi allerede, så det kunne 

være godt at synliggøre både ansvarsområder og tidspunkter (klassetrin): 

gåprøve, cyklistprøve, skolepatruljen, førstehjælpe 

Proces ift. at udarbejde politikken – elever og medarbejdere kommer 

tilbage med input.  

Bestyrelsen udarbejdet en politik – foranstaltet af ledelsen 

8. Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave 

- Ud og se: MOT i C-huset 

Punkter kan sendes til Heine eller Søren 

9. Evt. Stadion benyttes pt. at Aars Håndboldklub. Der er etableret to baner, og 

der bliver opsat mål – søgt hjem af håndboldklubben. Der udbedres 

basket, så det er i orden.  

Der er sendt billeder ind til Teknik ift. de træer, som har ødelagt hegn, 

revnet asfalt – manglende vedligehold 

STOM udarbejder et skriv til de berørte udvalg ift. at der skal ske noget 

derude – udbedring af grunden, og en ordentlig aftale. Håndboldklubben 

har lovet også at medvirke 

 

Sammenlægning af 8. klasserne – forløbet og processen omkring dette 

Internt har vi talt om klassedelinger og sammenlægning 

Så snart vi kan få lov, så tænker vi at indkalde til et møde omkring klassen 

 

Gårdvagter: det er kendte voksne, som går med ud, fordi der er forskudte 

pauser over hele dagen. Det er en årgang af gangen – der er flere vagter 

på. Afgrænsede områder for de enkelte årgange. Der laves nye skemaer 

hver uge – rotation 

Vi oplever, at der er færre konflikter end der var før corona 

 

Skilte; de vender forkert – STOM følger op 

Buslommen: skilt med hjul ift. at få slukket motoren  

Der er også bestilt skilte til håndvaskene  

10. 

 
Lukket punkt   Ikke noget 

Vi glæder os til en fysisk møde næste gang. 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kflSj-0005js-3a&i=57e1b682&c=-C2vXhsPpDWwjAbG8oNWpeO6_danvMRuzbJhF9SgQvRGhJswyITRanOvHFzO41F3wS_9qbDaSbR9QC_deKgwXJmJy1sufdVG8XZs9yqt0bq2dk0OHUhBw8aWT_gcrPdY4YYGkzrJDe1PlKrqUdNcJJqKrtVp1SrwGmNPy005WoJDXcUz9kk00z5cvg_ZcLyCdN6jACzdNauALIviSt3IpacjbYh4Yl-XbAihd1ten9KwndalKU3Zk5tojoVTlFh5DRlCM0lrQsBseUiyHbmEtj5e2h2Mx3uzuw3xlALdz4y3_uaLymaKGQhpyFFmFajDTZaVaXZazVsqKbr4DKKahQ

