
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.18.august 2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

Per 

Dato:  22. august 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 83 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Godkendt 

2. 

20m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

B. Medarbejderne: 

 C.   Ledelsen:  

 

A: Ferie siden sidst – møde 12. juni i fællesbestyrelse. Oplevelse af, at der 

er nogen der trækker sig – forskellene mellem skolerne bliver tydelige. 

Det er svært at blive enig. Næste møde er udsat til november. 

B: TF i praksis – vil der være udfordringer i dette. Spændte på 

udviklingen omkring dette 

Elevtilgang giver ekstra arbejde og udfordringer.  

Barsel til flere personaler 

IT: det skal være klar til skoleopstarten 

SFO: usikkerheden ift. ledelse  

C: Præsentation af Henriette.  

Leverandør af skolemad har opsagt aftale.  

Film om MiniSFO/SFO. 

Lennart starter op mandag.  

Ny organisering af ledelsen 

 

3.  

5m 
Elevrådet  

 

4. 

30m 
Budget 2020 

 

Regnskab første halve år gennemgået 

Diskussion af sygefravær 

Gennemgang af hørringssvar ift. budget 

 

5. 

15m 
Årshjul 

 

Årshjul gennemgang 

Kommende møder: punkt på ift. hvad bestyrelsen laver – ift. 

forældrerådene og forældrene i det hele taget. 

Forslag om, at kulturugen (uge 10) skal på årshjulet  

Ændring af skolefest til december 

DBA ændres til 2022 plan  

Kimbrerfest løb og optog – DGI skole – søge tilskud til betaling mv. 

Stafet for livet  

Udmøntning af principperne – går det efter planen/virker det som det skal 

- Aftale at der skal være opfølgning ift., hvorvidt de virker/er 

tilrettede. 

- De sidste principper gennemgås inde vi starter et ”rul” ift. 

evaluering 

 

6. 

30m 
Revidering af principper  

 Skole/hjemsamarbejde 

Gennemgang af ændringer fra personalegruppen 

7. 

15m 
Deltagelse på forældremøder 

 

Liste udfærdiget 

 

8. 

15m 

 

Personalesituationen 

- Proces for ansættelse af 

barselsvikarer  

Gennemgang af navne 

Drøftelse af proces. 

9. 

15m 
- Skema til anmodning om 

frihed uden for officielle ferier 

- Drøftes (vedhæftet) 

Diskussion af punktet 

Seddel fremvises på forældremøderne 



 

 
 

10. 

5m 
Deltagelse ved forældremøder 

- Liste udfyldes. 

Punkt 7 

11. Punkter til kommende møder - Revidering af principper 

- Drøftelse af deltagere på lejrskole/skolerejse 

- Bestyrelsens opgave 

12. 

10m 
Evt. Ferieplan 

Ændring: start mandag d. 10. august.  

Juleferie fra d. 19. december 

Søren udfærdiger hørringssvar 

Pladsudnyttelse 

13. Lukket punkt   

 

 


