
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.20. september 2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

 

Dato:  25. september 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 84 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Godkendt, men der ønskes flere uddybende ord på, for forståelsens skyld.  

Ferieplan udsendes, når den modtages. 

 

2. 

20m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

 

 

B. Medarbejderne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

Det fælleskommunale samarbejde på tværs af bestyrelserne startede stærkt 

op, men opbakningen begynder at forsvinde. Der blive sendt en skrivelse 

ud vedr. ønske om at bevare penge på skoleområdet, men kun fra Aars 

Skole, Østermarkskolen og Aalestrup Skole.  

Vi ønsker fremadrettet at bevare et samarbejde med Østermarkskolens 

bestyrelse.  

 

Uge 41 udvides til at omhandle både uge 40 og 41 i 6. til 9. klasse. Det 

handler om projektopgaven og forbrug og genbrug. 

 

I afdeling1 kommer der også fokus på forbrug, genbrug og vandrensning, 

samt bevægelse.  

 

Der bliver et lille motionsløb torsdag og Knæk Cancer arrangement 

fredag.     

 

Ønsket punkt til kommende møde: Drøftelse af kulturskolemusik i 

undervisningen.   

 

Medarbejderne ønsker, at der skulle have været en proces omkring 

ansættelse af barselsvikarer. Der er et ønske om mere høring i processen.    

 

 

Aula starter op fra uge 43. Intra kan derefter ikke bruges. I samme 

omgang ændres hjemmesiden.  

Rengøring, APV møde rengøingsenheder – vi er i dialog, kvalitetstjekker 

og forsøger at optimere. Rengøroing drøftes i forvaltningen… ,  

Åbent hus datoer – 29. november juleklippedag samt, 13/1, 24/4 og 27/5.  

Ansættelse af barselsvikarer. 

NAL: 27. september: Maiken Gøte.  

HSL stopper 1. oktober. Her ansættes Andreas og Vinni supplerer.   

Katja: 23. oktober : Line Poulsen 

NKJ: 25. oktober: Heidi B. Hansen 

KDU: 3 uger efter efterårsferien.       

ANM: 12. december: Mie Hejlskov 

TSØ: December/Januar: Vivi, nuværende praktikant.   

 

3.  

15m 
Elevrådet Ny valgte elever i bestyrelsen: Formand Stine 9.b,  

Næstformand Caroline 9.a.  

Forslag om at der kan vælges skolearbejdsmiljørepræsentanter kan vælges 

og hjælpe med indretning af klasserne.  

Der er ønske om flere legeredskaber til legepladsen. Gynger, trampoliner, 

klatrenet, tegne på streger, oaser. 

Skohorn ønskes til klasserne. 

Der er stadigvæk et ønske om at få repareret vandautomaten i A-huset. 

(Ned eller laves).  

Ønske om at udvide 4boldsbaner til 6 felter, så flere kan være med. 

Hvad skal der laves på det grønne område. Hvordan kan det se ud? Pt. 



ønskes det fladt.  

Ønske om ”Hockeymål” foran A-huset, suppleret med bande mod 

Kirkegade.  

Sækkepuder til fællesrummene.  

Skolefest tilbage for eleverne.  

 

Printerne i A-huset virker ikke. 

Stikkene til højtalerne i mange lokaler virker ikke.  

Cykelstativer bag hallen? Kan/ må man det? 

Ønske om affaldssortering.  

Pigerne vil gerne have, at der er skabe til bind på pigetoiletterne. 

Toiletterne deles op i drenge og piger i A og C-huset.  

Det ønskes, at der igen kommer gang i skoleboden. Der lægges op til et 

udvalg i afdeling2, som sammen med elevrådet kommer med et udspil på 

indhold.    

Der mangler stolene eller puffer i fællesrummene i A-huset.  

Der er et ønske om vandautomater i C-huset.  

 

4. 

45m 
Rundtur på skolen 

 

 Udsættes 

5. 

15m 
Evaluering af 2022 mål 

 

Sendes til bestyrelsen og indsendes til forvaltningen den 1. oktober. 

6. 

45m 
Revidering af principper  

 Status på hvad vi har 

været igennem. 

 Lus 

 Drøftelse af deltagere på 

lejrskole/skolerejse 

 Modtagelse af nye elever 

 

 

Se liste 

 

Udarbejdet 

 

Princip drøftet og tilrettet i forhold til deltagere. (Vedhæftes referatet) 

 

Udsættes til kommende møde  

7. 

15m 
Tilbagemeldinger fra 

forældremøder 

 

 

9. årgang handlede om Berlin. Der er møde igen til januar. 

6. årgang: Nye sedler om fritagelse er nu blevet bemærket. Meebook er 

ikke lige tilgængeligt. Peter sender kritikpunkter til Meebook.  

Der er i 6. årgang indført mobilforbud hjemme fra kl 20.00. 

I 7.årgang har forældrene indført mobilstop fra kl. 21.00. 

I 0. til 3. klasse er det vigtigt at få forklaret at legegrupper har til formål at 

stoppe mobning/forebygge mobning. 

2. årgang: Forslag om at gøre skolegårdene mere aktive/inspirerende.  

 

8. 

15m 

 

Drøftelse af ansøgning til BUPL 

vedr. oprettelse af souschef i 

SFO 

 

Der ansøges ikke om at oprette en souschefstilling. Der vælges en 

Teamfacilitator og skal fortsat være en stedfortræder.  

 

11. 

5m 
Punkter til kommende møder - Revidering af principper 

- Bestyrelsens opgave 

- Ønsket punkt til kommende møde: Drøftelse af kulturskolemusik i 

undervisningen.   

- Modtagelse af nye elever  

 

12. 

5m 
Evt. - Skal der laves kursus for nye forældre i Aula? 

- Hvordan kan skogarderoberne blive renere (sand). 



 

 
 

13. Lukket punkt   

 

 


