
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.15. december 2021 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

Dato: 25. januar 2021 
Sted: meet.google.com/rfz-ysiq-
kcn 
tid: kl. 17.00-20.00 
 

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 95 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Ingen bemærkninger – godkendt 

2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

B. Medarbejdere: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

a. To henvendelser fra forældre. Det første angående undervisning 

og det andet i ift. et ønske om eftermiddagstilbud til 4.-6. klasse. 

Ros til personalet ift. håndteringen af online undervisning. 

b. Intet nyt er godt nyt – der arbejdes online 

Ønske om at referaterne fra bestyrelsen også sendes ud på Aula 

eller Google Drev. 

c. Uge 10 (Kulturugen) er udsat til uge 36, Pædagogisk weekend er 

udsat til september. 

 

3. 

 

Elevrådet 

 

Fraværende 

4. 

 

Skoleindskrivning Indskrevet 44 i kommende 0. klasse, hvilket giver elever til to klasser. 

I nuværende 0. klasser er der stadigvæk 2x28 elever. Hvis der kommer en 

mere, bliver det nødvendigt at dele klasserne. Om dette sker er endnu 

usikkert. 

 

5. Evaluering af de generelle 

klasser – Kommissorium 

(Kommissorium vedhæftet) 

 

Gennemgang af oplæg og tidsramme. 

Kommissoriet drøftes med medarbejderne og der påbegyndes en proces 

med henblik på at få en mere skarp definition af tilbuddet, samt afdække 

udviklingsområder.  

 

 

6. 

 

Corona 

- Status og drøftelse af online 

undervisning 

- SFO og nødpasning 

- Special 

 

Feedback fra forældrene er positiv på alle områder. 

Positiv feedback  ift. at vi gør noget ift. ordblinde. 

Husk at slukke mikrofonen, når der tales om andet. Enkelte medarbejdere 

har glemt at slukke for mikrofonen i pauserne. 

Godt med bevægelse i den online undervisning. 

Det er en positiv udvikling, der er ift. børnene og it-kompetencerne. 

Diskussion af timetallet ift. de helt små elever – der er forskellige 

holdninger til, omfanget af undervisningen. 

Cromebooks gør en stor forskel – det er nemt for eleverne at gå til. 

Prioriteringen af computerindkøb har været godt. 

49 børn er pt. i nødpasning/-skole – 7 medarbejdere varetager opgaven– 

halvdelen bliver i SFO efter endt skoletid. 

 

7. Økonomi 

- vedtagelse af budget 2021 

Uv midler, drift og løn 

- (Vedhæftet ønsker, 

prioriteringer, samt overblik) 

 

Gennemgang af ønsker ift. de afsatte budgetter.  

Ønske fra afd. 1 ift. fællestur – efterkommet – når dette igen er muligt. 

Ønske fra afd. 2 om flere onlineportaler – efterkommet 

Der er afsat beløb til prioritering. Det giver mulighed for at afdelingerne 

og fagene foretager valg inden for rammen. 

Muligheden for at søge ift. istandsættelse af stadion – da det er en større 

udgift – Pia tager det med til afd. 2. Der igangsættes et arbejde med at 

udarbejde ansøgning til forvaltning/politikere om ekstra midler, da det er 

en stor udgift at løfte.  

Regneark for SFO – denne tildeling er også godkendt.  

Gennemgang af overordnet oversigt over bl.a. vedligehold 



 

 

 

Overskud fra dette år på ca. 300.000kr overføres til forbrug i 2021.  

Gennemgang af lønbudget. 

8. Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave 

- Ud og se: MOT i C-huset 

- Trafikpolitik 

- Status på budget  

9. 

 

Evt. Ikke noget 

 

10. Lukket punkt   Næste års planlægning 


