
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.22. oktober 2020 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende: Per 

Dato: 27. oktober 2020 
Sted: Google Meet 
tid: kl. 17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 
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Nr. 

1. 

Ændringer til referat Godkendt 

2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejdere: 

 

 

 

 

 C.   Ledelsen:  

 

 

 

Intet til dette punkt. 

 

Den nye kopimaskine i Afd. 1 mangler ofte reservedele. Kan der købes 

mere til lager, således at den hele tiden virker? Claus følger op med 

leverandøren, da kopimaskinen er indstillet til selv at bestille dele, toner 

mm. 

 

Information om lærernes nye arbejdstidsaftale: Der afholdes pt. møder for 

at afklare og fortolke nye regler. Aftalens opstart er i februar ift. skoleårets 

planlægning. Hvordan skal man forstå eks. tid på opgaver, tilrettelæggelse 

og beskrivelse mm. Alt dette afklares i de kommende uger/måneder 

 

Status på arbejdet med antimobbestrategi og undervisningsmiljøvurdering: 

Der har været afholdt møde med inklusionskonsulenterne ift. ændringer 

og der er udkast under udarbejdelse med hjælp fra Dansk Center for 

Undervisningsmiljø. Vi arbejder på at der er sammenhæng til de ord, som 

vi har vedtaget i vision, mission og værdier. Desuden arbejdes der med 

det, som mangler ift. ny antimobbestrategi. Det kommer på som punkt til 

næste møde.  

Elevrådet skal involveres i udarbejdelsen af  undervisnings-

miljøvurderingen. 

 

Bevægelsesstrategi – uge 41 – video fra DGI – kommer senere. Godt 

udbytte af ugen. DGI vil lave nogle film ift. Åben skole og vores tanker 

og ideer. God omtale og vi bliver klogere på, hvad vi kan gøre og arbejde 

med. Der er lavet en status – altså et overblik over, hvad eleverne går til – 

det skal der arbejdes med fremadrettet. 

 

Vi har flere elever, der er visiteret til Farsø Skole, hvorfor der skal følge 

en medarbejder med. 

 

3.  

 

Elevrådet 

 

 Afbud  

4. 

 

Coronastatus 

- Retningslinjer pt. til 2/1-2021 

 

Gennemgang af udsendte retningslinjer. 

Budskabet er, at vi skal holde os til vores egen matrikel og holde 

retningslinjer og stramme op. 

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå en nedlukning 

Vi skal holde igen med aktiviteter af social karakter. 

Informationsmøde for skolestartere indkaldes pr. børnehave i stedet for 

samlet. 

Møder, der kan holdes virtuelt vil vi holde virtuelt. Vi må gerne afholde 

afholde møder og samtaler fysisk. 

Samtaler og møder er det eneste forældre må komme på skolerne for. 

Aflevering og afhentning skal foregår uden for.  

Børn skal ikke bruge mundbind. Medarbejder må ikke bruge mundbind, 

men de må bruge visir. 

Der er bestilt visir – det skal bruges udenfor skolen. F.eks. i hallen og 

svømmehallen. 

Rengøringen forsætter som hidtil. 



 

 

Arrangementer: vi har eks. fået en teaterforestilling – og ingen andre 

skoler får dem, fordi eleverne ikke må blandes. Andre aktiviteter aflyses 

Vi skal ikke forvente at få dækket vores udgifter grundet Corona. 

Julefrokoster må ikke afholdes – sammen hver for sig, så vi må være 

kreative. 

Når børn bliver smitte, så skal de som udgangspunkt sendes hjem. 

Hvis nær kontakt, hvor det er svært at vurdere kontakten, så sendes hele 

klassen hjem til screening. 

CPP, familierådgivere osv forsætter uændret. 

Udfordring i SFO ift. komme/gå: Vi havde meldt ud, at forældrene kunne 

gå ind i skorummet, men det er vi nødt til at ændre igen. 

Opfordring ift. forældre-henvendelse: mere fokus på håndvask og 

afspritning. 

5. 

  

Økonomi 

- Status 2020 

- Budget 2021 

(PP-vedhæftet) 

Power Point med status og proces for budget 2021 gennemgået. 

Vores lønbudget ser pt ud til at komme ud i balance, men vi har et 

merforbrug ift. driften på ca. 500.000.  

Budget 2021 ser ud til at stige med 791.000 som følge af højere elevtal. 

Elevtallene i specialafdelingen er faldende – vi kigger på det løbende. 

Lønbudgetter ift. den enkelte afdeling – vi ser på det over de næste to 

møder i skolebestyrelsen.  

Vi skal også have set på fagbudgetterne – der er indgivet ønsker; vi vil i år 

prøve at melde mere direkte ud, så det efter vedtagelse er mere 

gennemsigtigt. 

Evt. sammenlægning af  8. årgang i 9. klasse drøftes på kommende møde 

grundet det mulige samlede elevtal.  

6. Høringssvar - 

Skoleindskrivning 

(Se vedhæftede fil) 

 

Hørring af vedhæftede: 

Buskørsel kunne man tilføje, at der også er kørsel til en anden skole 

indenfor samme område – altså eks. hvis man har buskort til Østermarken, 

så gives det også til Aars Skole og omvendt. 

Opmærksomhed på, at der i oplægget ikke indgår en vurdering af, hvor 

mange specialklasser vi har og kan have ift. antal almenklasser. 

 

Beslutning: anerkendelse af arbejdet og tilføjelse af afsnit omkring busser 

 

7. 

 

Dialogmøde med det politiske 

udvalg den 20. oktober 

(Se vedhæftede referat fra AN) 

 

Gennemgang af referat  

Positivt møde og positiv stemning. 

8. Lokaler i C-hus og MOT 

- Ud og se 

Udsættes grundet online møde 

9. Evaluering af tildeling til den 

generelle afdeling i forhold til 

elevernes behov. 

 

Der fremsendes en anmodning om evaluering på vegne af bestyrelse og 

MED-udvalg. 

10. Revidering af princip for åbent 

Hus 

(Princip på hjemmeside) 

 

https://aars-skole.aula.dk/forside/skolebestyrelsen/principper 

 

Grundet de nye læringsmiljøer i 0. til 5. klasse, et ønske fra medarbejderne 

samt nuværende Corona situation, er der en drøftelse af, hvordan forældre 

oplever en åbenhed for og gives indblik i børnenes dagligdag.  

 

Afdelingerne er kommet med følgende ideer til at åbne skolen for 

forældrene, når vi ikke kan holde Åbent hus, som vi plejer. 

 

Afd. 2: altid åben for aftaler 

Hvordan får vi forældre ind: Udstilling af OSO, 8. årgang , lukke op for 

naturfagsprøve i 8. og 9. årgang, projekter/produkter for 7. årgang og 6. 

https://aars-skole.aula.dk/forside/skolebestyrelsen/principper


 

 

 

 
 

klasse efter lejrskoler og tilsvarende for 9. klasse. 

Så ser man afslutningen på proces og ikke hverdagen 

Skolernes motionsdag – bede om hjælp og give dem en opgave 

 

Afd 1:  

Nye opstillinger gør det svært at have forældre med, derfor: 

Fremvisninger af slutprodukter. 

Blive bedre til at inddrage og invitere forældrene ind – også til sociale 

arrangementer. 

Se klasselokaler: forældremøder eller rundvisninger. 

Dokumenter hjem; billeder, filmklip og videoklip. 

 

Oplæg fra bestyrelsen: Kan man gøre noget på de sociale medier? 

Facebook eller billeder i gruppe for klassen – det giver et godt indtryk 

Højt informationsniveau gør meget som forældre 

Dukseordning, så eleverne ligger noget op 

Synliggørelse af produkter, foto, film, invitationer 

 

Afdelingerne arbejder videre med supplerende ift. punktet – og dette 

meldes ud til forældrene. 

 

11. Punkter til kommende møder - Bestyrelsens opgave 

- Fortsat revidering af principper 

- antimobbestrategi 

- åbent hus 

12. 

 

Evt. Video fra DGI sendes ud 

Designoplæg til skiltning 

13. Lukket punkt    


