
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.22.04.2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

Lisa, Lene og Jacob samt elevråd  

Dato:  25. april 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 81 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Godkendt  

2. 

15m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

 

 

 

B. Medarbejderne: 

 

 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

A: 

Medieskriveri omkring skoledistrikter. Der har været en fin dialog med 

Østermarksskolen  Der er indkaldt til møde den 6. maj sammen med 

Østermarksskolen og forvaltningen.  

 

Fælles møde mellem SKB i Ålestrup. Der er drøftet  indhold til 

dialogmøderne: Økonomien til skolerne i VHK 

 

B: 

Møde i Aars Skoles Forening. Der er drøftet principper for økonomisk 

tildeling til diverse.  

 

C:  

Udedag i SFO: Det bliver evalueret til efteråret/kommende skoleår. 

 

Parkering ved Aars C: Boligforeningen vil gerne et godt naboskab og vil 

gerne se på parkeringsforholdene. Forslag: At der er offentlig parkering ud 

mod hegnet og boligforeningen har dem ind mod bygningen. Bestyrelsen 

er imødekommende over for forslaget.  

 

Ansøgning om konvertering af UUV til tolærerordning: Der ansøges om 

nedsættelse af UUV fra 4-9 årg. i almen skolen og de generelle.  

 

3.  

15m 
Elevrådet Ikke tilstede  

  

4.  

30m 

 

Dialogmøder:  

 

Skoledistrikter i Aars 

- Forberedelse af møde med 

forvaltning og Østermarkskolen 

den 6. maj kl. 17.30-19.00 

 

 

 

Dialogmøde mellem politikere 

og kommunale institutioner i 

Aars 

- Drøftelse af 

dagsordenspunkterne til den 16. 

maj kl. 19.00-21.00  

 

Skoledistrikter i Aars 

Historikken omkring skoledistrikter drøftes. Der drøftes for og imod at 

flytte skoledistriktet. 

 

Bestyrelsen ønsker at fastholde de nuværende skoledistrikter, men at der 

forsat er mulighed for at imødekomme forældrenes ønske. Dermed ønsker 

SKB den nuværende model, hvor der er det frie valg. 

 

 

Dialogmøde mellem politikere og kommunale institutioner i Aars 

Den økonomiske tildeling til skoleområdet i forhold til de krav der stilles.  

Målepunkterne i forhold til nationale test, målpil 2022 og den tildelte 

økonomi. Herunder tankerne omkring inklusion. 

Der ønskes en drøftelse med politikerne af de fremsendte skrivelser fra 

skolebestyrelserne, DLF og lederforeningen i forhold til sammenhæng 

mellem kvalitet og økonomi. 

Er VHK der, hvor vi ønsker ift. normering og kvalitet? 

Lærerne/pædagogernes mulighed for at yde et godt stykke arbejde ud fra 

rammerne? Hvor er de menneskelige aspekter  ift. det enkelte individ 

(barn, forældre og ansat). Hvad vil vi med vores skolevæsen?  

 

Heine udarbejder på baggrund af ovenstående et oplæg til debatten med 

politikerne. 



 

5. 

5m 
Dato for møde med forældreråd 

- Udkast: Fyraftensmøde den  

3. juni fra 17-18. 

Denne dag er der alm. bestyrelsesmøde med sommerafslutning. 

.   

Mødet afholdes den 3. juni 

Det arrangeres med et oplæg og konkrete emner som man ønsker input til. 

- Hvad drøfter I jeres forældreråd? 

- Hvilke emner er vigtige på forældremøderne, sociale medier,  

Alkohol mv? 

- Hvad ønsker I bestyrelsen arbejder med? 

- Hvad oplever I at Aars skole er god til og hvad kan vi blive bedre 

til?  

- Hvordan kan vi kommunikere bedre – forældre og SKB?  

6. 

40m 
Høringssvar 

- Sprog/læseklasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Special-SFO og ændret tildeling 

(Materialer til drøftelser er 

vedhæftet) 

 

SL: 

Det tager tid at opbygge specialpædagogisk viden. Timetallet vil aldrig 

passe til behovet. Det har aldrig før været vurderet at et barn har kunnet 

nøjes med 3 timer. Det er et resultat efter intensiv træning på dagligbasis 

(Neurologisk forskning dokumenterer behovet for den daglige dosis). 

Børn med behov for tre timers støtte findes ikke i SL-klassen, de går 

allerede i almenskole. Børnene finder en tryghed ved at møde ligestillede 

børn. Der laves fleksibelt skema til den enkelte – så det bliver barnets 

behov, der mødekommes. Største udfordring er at tildeling pr. elev – 

sammenholdt med det lille antal elever, presser fleksibiliteten. Vi ønsker 

derfor, at der bliver en minimumstildeling, således elevernes behov kan 

imødekommes. Som tildeling er pt. vil det betyde at der gerne skal tildeles 

til minimum 7 elever.  

 

GEN: Der er i dag ikke et kommunalt special-SFO-tilbud til de generelle 

elever. Der medfølger en øget tildeling til dette tilbud. Vi oplever ikke, at 

der er sammenhæng mellem de behov børnene kommer med og de 

ressourcer, der er til børnene. Målgruppes funktionsniveau er blevet 

svagere end tidligere. Der er behov for mere støtte til det enkelte barn og 

klassen som  helhed  Derfor ønskes en vurdering og evaluering af 

ressourcetildelingen.  

 

AKT: Der er i dag et AKT-heldagstilbud. Fremadrettet foreslås, at der 

oprettes en Special-SFO, men som ikke er et heldagstilbud. Vi ønsker, at 

det som foreslået bliver et frivilligt SFO-tilbud, men med 

forældrebetaling.  

 

6. 

30m 
Revidering af principper  

 Trivselspolitik 

(Vedhæftet) 

Princippet drøftes og revideres 

Godkendt.  

7. 

10m 
Økonomi 

- Rapport for 1. kvartal 2019 

(Overblik vedhæftet) 

 

Kvartalsrapporten viser at vi har haft et forbrug på 25,8 % af vores 

forbrug. 

Der er forsat et lille overforbrug, og en risiko forr yderligere overfoirbrug, 

men vi gør, hvad vi kan, for at regnskabet ender uden yderligere 

overforbrug. 

 

8. 

15m 

 

Lektiehjælp i SFO? 

UUV bliver til FF.  

 

Bestyrelsen ønsker, at der bliver mulighed for lektiecafe i SFO fra 

skoleåret 19/20, men det er frivilligt. Der er forslag om, at der er en 

åbningstid på lektiecafeen på f.eks. 45 min om dagen. Dette arbejdes der 

videre med i SFO’en 



 

 

Skolen/lærerne er forsat opmærksom på mængden af lektier  

9. 

10m 
Status på AULA 

 

Medarbejderne  rydder op på intra. 

Der drøftes mulighed for et fælles møde for alle forældrene, hvor der er 

information om AULA. Det aftales at der kommer en kort intro til AULA 

på de fælles forældremøder. Der indkaldes til en AULA-cafe,  hvor der en 

gennemgang af AULA, for de der gerne vil vide lidt mere. 

10. Punkter til kommende møder - Mission, Vision og Værdier, samt Profilarbejde og Strategi for 

implementering af 2022planen 

- Nationale Test, Resultater 

- Revidering af principper 

 

- Kommunikation mellem skole og hjem på Forældre intra (Aula) 

- Forældremøder (hvem deltager i hvilke møder) 

11. 

10m 
Evt. Opmærksomhed på rygning og hash hos eleverne i udskolingen. 

Rygning på boligforeningens område. 

 

Forslag til ombygning af Poulsens Hus til administration. Per har 

udarbejdet tegninger med forslag til ombygning til kontorbygninger.  

 

12. Lukket punkt   

 

 


