
  
  
 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Fraværende: Gitte, Teressa 
Dato: 25. januar 2022 
Sted: Konferencelokalet     
Tid: kl. 17.00-21.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 103 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Godkendt 

Ændrede datoer ift. tilrettede principper 

Ønske om, at referatet sendes ud kort tid efter mødet 

  2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

B. Medarbejdere: 

 

 

 

 

 

C.   Ledelsen:  

 

 

 

Ikke noget fra formanden 

Indkaldelse til to dialogmøder: forår og efterår 

 

En nødudgang i 7.a er sømmet til; det bliver udbedret. 

Der mangler skilte til c-klasserne på brandpladsen; det skal der følges op 

på så der er skilte til tre klasser 

Corona fylder meget nu, særligt isolationsreglerne, som nu ændres 

Det fylder, hvor mange 0. klasser der bliver (se nedenfor) 

 

Orientering om indhold fra læringssamtale med forvaltningen:  

I det hele taget var der stor anerkendelse for det arbejder, som er gjort 

over de sidste år. 

- 2 voksne i undervisningen er positivt 

- mål om af løfte eksamenskarakterer yderligere, 

- Vi kunne tænke os en brugertilfredshedsundersøgelse af SFO. 

Det undersøger forvaltningen nærmere.  

- Trivselsresultaterne er også gode 

- Parathedsvurderingen på eleverne i 8. og 9. klasse er rigtig god 

dette år 

- Anerkendelse af de arbejdspunkter, som er pt. er i SFO – Kids og 

egen evaluering 

- God økonomi 

 

Skoleindskrivning: 57 børn indskrevet, og det betyder 3 klasser 

 

Corona: vi afventer pressemøde i morgen 

 

Det nye udvalg kommer på besøg i maj 

 

3. 

 

Elevrådet 

 

Der har ikkeværet møde siden sidst grundet Corona 

Minirødderne har været til møde, hvor de har drøftet: 

Drøftelse af tavler i gården 

Det er svært med områder pga. Corona 

Byttebod til pauserne 

Flere redskaber i hallen 

Flere håndvaske 

Mange ønsker, som der skal arbejdes med 

4. 

 

Byggeri 

- Indvielse af toiletter og 

elevator 

 

 

 

Toiletterne er min 14 dage forsinket, og der mangler nogle godkendelser 

Vi planlægger at der skal laves noget, når det åbnes 

Vi afventer datoen 

 

 

 



 

- Indvielse af legeplads Legeplads på fredag 12.30 afholdes med 0-klasserne 

Næste fase er udskolingens skolegård 

 

 

5. Skolebestyrelsesvalg 

- Procesplan 

 

Der skrives ud, at der er ledige pladser i bestyrelsen, så der sendes en 

procesplan ud. 

Valget skal være afsluttet 31. maj 

Valgbestyrelsen er formand og skoleleder 

Sendes over AULA – gerne flere gange 

Kommende forældre i 0. klasse skal vi huske 

Procesplan eftersendes  

 

 

6. 

 

Revidering af principper 

- Princip for fastansættelse 

- Princip for klassedannelse 0. 

  

Fastansættelser: 

Der er i juni tilføjet et afsnit ift. fastansættelser af vikarer mv. (det sidste 

afsnit i retningslinjen), således at Med-udvalget har mulighed for at drøfte 

en påtænkt fastansættelse 

Dette sendes til MED, så denne retningslinje opdateret. 

Der ændret beskrivelsen af, hvordan der indhentes input fra teamet 

 

Klassedannelse: 

Dialog omkring mellemformer og mulighederne i dette 

Tilrettes med den tilføjelse, at vi revidere det inden 2023, hvor vi skal se 

på mulighederne ift. mellemformer 

Ordet ”homogene” slettes 

Der er slettet et afsnit som står dobbelt, således at det beskrives mere klart, 

hvordan klasserne godkendes 

 

  7. 

 

Revidering af 

forældrerådsfolder 

 

Udsat til næste møde 

8. Regnskab 2021 og Budget 2022 

- Status på regnskab 

- Elevtal og klasser 22/23 

- Budget 2022 til vedtagelse  

 

 

Overskud på ca. 600.000. Enkelte ikke afklarede punkter 

Gennemgang af bilag over løn og over driftsudgifter. Der budgetteres med 

et underskud på Øvrig drift. Lønbudgettet tilpasses antal af klasser til 

august. 

Vedtaget til at fremsende til MED 

Gennemgang af elevtal og klasser 

 

9. Punkter til kommende møder Revidering af principper. 

Skolebestyrelsesvalg 

Forældrerådsfolder 

10. Evt. Punktet forældrerådsfolder; forslag om det skal udarbejdes et forslag som 

kritiseres via mail til drøftelse og vedtagelse på kommende møde. 

11. 

 

Lukket punkt    


