
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.17. september 2020 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende: 
 

Dato: 22. september 2020 
Sted: Konferencerummet 
tid: kl. 17.00-19.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 92 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Ingen ændringer 

2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejdere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

A: Skoleindskrivning: Indskrivningsmodellen er et punkt igen på 

kommende udvalgsmøde, sammen med kapacitetsredegørelse.  

B: Eleverne er glade for computere – især de ordblinde, lærerne er også 

glade.  

Når skolebestyrelsen kommer ud kunne det være godt, at der blev inviteret 

til det fælles møde mellem bestyrelse og forældreråd. Fortælle om formål 

og give invitation. 

Udviklingsprojekt: Inkluderende undervisningsmiljøer i 0. til 5. klasse 

arbejdes der fortsat med, men tingene falder på plads. 

Vi finder løsninger i Corona-opgaverne 

Komme-gå modulet i SFO virker til dels – der kommer et kursus for 

medarbejdere i næste uge. Pt. bruger medarbejderne en del tid på at sende 

børn. 

 

C: Bogstaver på gulvene i afdeling1 er limet på igen.   

Computere udleveret i 6. til 9. klasse samt nye medarbejder PCere. 

DCUM, antimobbestrategi og undervisningsmiljø: 

Vi skal i bestyrelsen også arbejde med at følge op på mobbestrategien 

(begrebet mobning og handleplaner mod mobning), så det bliver 

færdiggjort. Vejledningen siger, at vi skal blive skarpere op at beskrive 

vores handlinger.    

Undervisningsmiljøvurdering: Vi skal gøre det på en anden måde – vi skal 

lave en arbejdspladsvurdering hos elever – det mangler vi. Det er også her 

vigtigt med handleplanerne. 

 

3.  

 

Elevrådet 

 

 

Der er et kommunalt tiltag ift. fælleskommunalt elevråd – der skal være 

møde d. 19. november. Her skal eleverne bl.a. drøfte 75.000 til aktiviteter 

for de unge.  

4. 

 

Coronastatus 

- Åbent hus 

- Ingen forældre i unv. 

- drøftelse af legeaftaler, 

socialearrangementer mv. 

- Testning 

 

Lige nu må ingen forældre være med i undervisningen 

Der bliver ingen sociale arrangementer – de aflyses 

Legegrupper: det er skrevet ud, at vi opfordrer til at der aflyses 

Fødselsdage anbefales også aflyst. 

 

De nuværende tiltag er sat til d. 4. oktober. Det ønskes sendt ud, så alle 

ved det. 

Forslag om, at vi er skarpere, men det er svært ift. det ikke er andet end en 

anbefaling 

 

Testning: ved negativ test må man komme i skole igen. 

 

Opstramninger ift. at vaske hænder – det skal vi nok følge op på. Ledelse 

tager en runde i klasserne og sender besked ud med link til aktuelt forsøg 

om smittespredning fra en gymnasieklasse.   

 

Tørre af i afd. 2 – det skal vi have fulgt op på. 

 



 

 
 

Princip for åbent hus: Punkt på næste gang – på teammøde i alle 

afdelinger. 

 

5. 

  

Om og ny-bygning af toiletter 

- Personaletoiletter 

- Elevtoiletter 

- Elevator 

 

Der bliver inden jul sat gang i en opgradering af toiletterne i afd. 2, så det 

bliver enkelt toiletter i voksen højde. 

 

Flekskontoret i bygning H, ombygges til to personaletoiletter 

 

Nye elevtoiletter: 

Projektering i foråret og forventet påbegyndt byggeri i efterår/vinter 2021. 

I bygning H er der mangel på elevtoiletter. Der udbygges derfor med 6 

toiletter. 3 almindelige og 3 handicaptoiletter.  

I samme forbindelse etableres elevator mellem etagerne. 

 

6. Kapacitetsredegørelse 

- Redegørelse 

- Procesplan 

Redegørelsen er lavet, og der er mulighed for en del ekstra lokaler. 

Forudsætningen er hvor mange m2 der er, og alt udnyttes. 

Der er nogle lokaler, som kan laves uden anlæg og lokaler, der kan laves 

med anlægsudgifter til følge. 

 

Det betyder, at der er mulighed lokalemæssigt at etablere flere årgange 

med 3 spor. 

 

Vi har pt. 2 årgange med 3 spor (1. kl. og 6. klasse). 

Der er pt. to ledige lokaler i almenskolen. 

Dvs. plads til 4 årgange med 3 spor. 

 

I specialklasserne er der pt. 8 klasser. Som før ferien var 10 klasser. 

(Her er pt. et ledigt lokale, så der er plads til 9 klasser uden yderligere 

tiltag.) 

 

Jf. vores redegørelse, så er vi enige om, at der er plads til 4 årgange med 3 

spor uden ændringer. Og med ændringer 8 årgange med 3 spor.  
 

 

7. 

 

Dialogmøde med det politiske 

udvalg den 20. oktober 

 

Udsat pt. 

Punkterne til mødet er: Inklusion og samlet skolevæsen (kvalitet i 

skolevæsenet) 

Afdeling2 ønsker en drøftelse af modtageklasseelever. 

 

8. Evaluering af tildeling til den 

generelle afdeling i forhold til 

elevernes behov. 

Der udarbejdes en forespørgsel fra bestyrelsen til børne- og 

familieudvalget med ønske om en evaluering af målgruppen for tilbuddet i 

forhold og der til hørende tildeling. Dette efterspørges af medarbejdere og 

ledelse.   

 

10. Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave 

- Retningslinjer 

- Åbent hus: afdelingerne kommer med bd (se ovenfor) 

11. 

 

Evt. Bedre skiltning på skolen – det igangsættes og forventes opsat inden jul. 

Der er ansat to pædagoger i SFO og ansat en pedel medhjælp på deltid.  

12. Lukket punkt    


