
  
  
 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.7. juli 2020 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende: Lisa, Jacob, Pia, Lene  
Gitte kommer senere 
 

Dato: 17. august 2020 
Sted: Konferencerummet 
tid: kl. 17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 91 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Ingen ændringer 

2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejdere: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

A. Børne- og Famillieudvalget besluttede, at 

forvaltningen skal arbejde videre med model 1 

suppleret med en kapacitetsanalyse på de to skoler 

i Aars og en præcisering af retningslinjerne for 

skoleindskrivning herunder afklaring af 

skoleledernes ansvar. Model 1 ophæver 

retningslinjen som før var gældende. (se referat fra 

børne-/familieudvalget) 

Ingen stiller op til UNGvesthimmerland 

B. Fornuftig første skoledag – Isbilen var et hit.  

Forældrene oplevede, at de fik lov at være med.  

Læringsmiljøet er startet, det virker som en god 

start – ændringerne tager selvfølgelig list tid og 

børnene skal vænne sig til det.  

SFO-personalet er pressede ift. aula komme-gå. 

Det er udfordrende at få hentet børn lige nu, men 

der arbejdes på at det bliver bedre. 

C. ISO-film kommer og laver informationsfilm – 

torsdag. 

Ansættelsessamtaler: Der opnormeres i SFO og 

ansættes pædagoger i næste uge. Den 31. er der 

samtaler til en ny pedelmedhjælper 

Stor ros til alle i personalegruppen for at blive klar 

til at starte op igen. 

 

3.  

 

Elevrådet 

 

 Har første møde på fredag, hvor de konstituerer sig. 

4. 

 

Coronastatus 

 

Der er udsendt diverse informaioner: 

- Aflevering og afhentning – er sendt ud til forældre til de 

små elever. 

- Mundbind: afklaring komme en af de nærmeste dage 

- Pt. ingen tilfælde – en del bliver testet og der arbejdes 

ud fra et forsigtihedsprincip. 

 

5. 

  

Budget og Regnskab  

 

Halvårsregnskabet viste et over skud på ca. 750.000kr. 

Desværre har der været udsædvanlig stor afgang fra 

specialklasserne hen over sommeren, hvorfor vi bliver 

pressede på målsætningen om at have overskud ved årets 

udgang.  

For at imødekomme udfordringen, nøjes vi med at 

opnormere SFO med en stilling. Desuden vil der ikke blive 

ansat en ny for Jesper, der har fået andet arbejde pr. 1/9. 

Jesper var ansat i Camillas barselsvikariat frem til 

november.  

Der er et ønske om bedre skiltning af skolens bygninger og 

lokaler. Skiltning imødekommes – tilbud taget til 



 

 

 

efterretning 

6. Høring på Budget 2021 MED-udvalgets forslag blev drøftet og bestyrelsens 

kommentarer tilføjet. 

 

7. 

 

Dialogmøde med det 

politiske udvalg den 20. 

august 

 

Udsat grundet Corona. 

8. Læringsmiljøer i afd1 

- Se på lokaleindretning 

- Går en tur i klasserne 

- Godt modtaget af elever og medarbejdere. 

9.  Bevægelsesstrategi  Der er lavet en ambitiøs målsætning om:  

- 90% deltager i et foreningsfællesskab 

Desuden 

- Spørgeskema til forældre 

- Indsamling af data 

- husk at tilføje en mail ift. materialet, så det bliver kendt, 

hvor man kan komme i kontakt med ressourcepersoner 

- Handleplan gennemgået til forældremøderne; formål at 

få flere til at blive en del af et fællesskab og deltage i 

foreningslivet. Der kommer en undersøgelse, som vi gerne 

vil have hjælp til at få svaret på. Efterfølgende opfølgning 

ift. at få flere i gang i foreningslivet. 

Uge 41 bliver sundhedsuge. 

10. Planlægning af 

forældrerådsmøde 

 

22. september 17.00-18.00 inviteres forældrerådene til at 

møde bestyrelsen. 

Det blev drøftet hvordan det sikres at alle forældre 

deltager i forældresamarbejdet. 

Ud over forældrerøddernes ønsker kunne følgende evt. 

drøftes: 

Princip ift. forældreråd går på skift 

Legegrupper 

Indsats i dansk og mat med to lærere på, for at højne 

fagligheden 0-3 kl. 

11. Punkter til kommende 

møder 

- Bestyrelsens opgave 

- Kapacitetsredegørelse 

12. 

 

Evt. Høring på ferieplan  

Åbent hus: forslag om at lave en ny form – indtil det har 

været behandlet i skolebestyrelsen er der ikke åbent hus. 

Input fra medarbejderne. 

13. Lukket punkt    


