
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Fraværende: 
Dato: 23. august 2021 
Sted: Konferencelokalet 

tid: kl. 17.00-21.30  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 99 

Nr. 

1. 
Ændringer til referat Godkendt 

  2. 

 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

B. Medarbejdere: 

 

  

 

 

 

C.   Ledelsen:  

 

 

 

Børnene er glade for, at de igen kan lege på kryds og tværs i SFO. 

 

 

Det er godt, at der ikke har været så mange møder i opstarten, for 

medarbejderne i 6. til 9. klasse.  

Det var en underlig opstart grundet coronasmitte, men alle er nu kommet 

godt i gang. Der drømmes om et almindeligt skoleår. 

God start i SFO. Vi ser frem til at få ansat to nye pædagoger til oktober. 

 

Skoleboden er startet op, trods et par bump på vejen.  

Vi er glade for at restriktionerne er væk. Vi arbejder stadig med fokus på 

hygiejne. Dvs. hyppig håndvask, samt fravær af sygdom. 

Levering af IT er forsinket pga. corona – udskudt til efterårsferien. Måske 

senere, 

Interaktive tavler er påbegyndt udskiftet i mange af udskolingsklasserne.  

Pædagogisk weekend; fokus på Co-teaching og samarbejde på tværs af 

afdelinger.  

Der er sat gang i ICDP-uddannelsesforløb i SFOen, efter at det har været 

udskudt pga. Corona.  

3. 

 
Elevrådet 

 

Elevrådet er valgt 

Arbejder med legeplads 

Arbejder med byrådsmøde for elevråd 

4. 

 
Feriekalender i høring 

- Drøftelse af evt. ændringsforslag 

Deadline den 15. september 

 

Det blev drøftet om juleferien kunne gøres længere, men der bliver ikke 

ønsket ændringer. 

Ros til udkastet for igen at starte en onsdag. 

Søren udarbejder et høringssvar til MED-udvalget ud fra ovenstående – 

uden juleferieændring. 

5. Evaluering af AKT-afdelingen 

- Status 

 

Processen er startet op 

Der er afholdt møde med Løgstør Skole – så det bliver en identisk 

evaluering på de to skoler. 

Vi snakker tæt sammen i ledelserne ift. hvad vi gør, så det bliver et 

ensartet tilbud 

Eks. har vi søgt nedsat skoletid, men det har de ikke gjort i Løgstør 

Fælles uddannelsesforløb i KRAP med Løgstør og Farsø 

 

Opstarten i AKT har været godt – det er en ny personalesammensætning, 

men de er kommet godt i gang. (to nye lærere og en pædagog) 

Det betyder for evalueringen, at det bliver med forskellige vinkler 

 

I uge 31 var der møde mellem almen og AKT omkring udslusning fra det 

ene tilbud til det andet. 

 

6. 

 

Økonomi 

- Halvårsregnskab 

 

Der er ikke de store ændringer ift. forventninger ved sidste 

regnskabsgennemgang. 

Der forventes et overskud på ca. ½ million, hvis der bruges ca. 1 mio. på 

legepladser. 

 



 

 

  7. 

 
Legeplads 

- Drøftelse af indkomne forslag 

- Ønsker og kritik fra elevråd og 

medarbejdere. 

- Udvælgelse af firma til det 

videre samarbejde. 

- Drøftelse af ønskede ændringer. 

Medarbejderne og elevrådet har afgivet kommentarer 

 

Bestyrelsen har drøftet tilbuddene/forslagene og er landet på Uniqa.  

Forslag til ændringer drøftes med firmaet inden endelig beslutning. 

8. Byggeri af toiletter og elevator 

- Tidsplan 

- Elevator 

- Toiletter 

- Byggeplads 

 

Der er sat penge af til toiletter og elevator – byggeriet forventes at starte 

op d. 27. september 2021 

Der er licitation primo september mellem fire firmaer 

Der vil være byggeri indtil februar – 2022 

Trafiksituationen bliver påvirket 

Byggeplanen gennemgået ift. aflukninger 

Det bliver en lift i stedet for en elevator – i praksis kan der ikke ses 

forskel. 

I forbindelse med byggeriet laves ventilation i skoområdet. 

Ønske om brede vaske på alle toiletter, så der kommer mindre vand på 

gulvet. 

Bekymringer ift. processen, men vi er glade for projektet 

Vi afventer at få et overblik over hvad vi skal forvente af larm. 

9. Ansættelsessamtaler 

- Musiklærer 

- Tysklærer 

- Dansklærer 

- Barselsvikar 

- SFO-pædagoger  

 

Samtaler til musiklærer og dansklærer: 144 ansøgninger. 

Samtaler på torsdag d. 26. august  kl. 13-19.   

Samtaler til tysklærer afholdes tirsdag d. 31. august fra kl. 13.00.  

Der er en barsel til november: vi kigger i ansøgningerne, om der er en 

passer – ellers laves et opslag. 

To SFO-pædagogstillinger på 30 timer, opslås den 30/8. Samtaler 

forventes afholdt den 28. september. 

10. Information vedr. høring 

- 2022-2026plan 

- Punkt til kommende møde 

 

Der ligger filer med punkter, som skal sættes på dagsorden  

Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes forslag fra MED-udvalget, således at 

der er noget at forhold sig til.. 

Det laves elektronisk og skal indgives inden 7. oktober 

Punkt på kommende møde 

11. Punkter til kommende møder Klassedelingsprincip 

12. Evt. Miniråd; der kommer en undervisningsmiljøvurdering og for at høre alle 

elever, så er der et ønske om elevrepræsentation fra 0. til 3. klasse, der 

normalt ikke er en del af elevrådet. Der er en forestilling om, at der 

afholdes fx 2 møder om året. Bestyrelsen synes det er en god ide. 

 

Der udsendes Invitation til forældrerådsmøde d. 14. september i E-huset. 

Forslag: året der gik, hvad kunne man savne input til – videregive 

oplysninger til ”nye” forældrerødder, inspiration til andre forældreråd – og 

en kontakt til bestyrelsen  

Søren har lavet en dagsorden med indhold set i forhold til ovenstående. 

 

MOT-rummet besigtiget og der blev snakket lidt om, hvad MOT står for.  

 

OBS på andres brug af bålhytten inden SFO-tiden er slut.  

13. 

 
Lukket punkt    


