
  
  
 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Fraværende: Per, Jørgen, Lene, Pia, Jakob 
Dato:  4. maj 
Sted: Konferencelokalet     
Tid: kl. 17.30-20.30  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 105 

Nr. 

1. 

Ændringer til referat Godkendt 

  2. 

 

 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Medarbejdere: 

 

 

 

 

 

C.   Ledelsen:  

 

 

 

Dialogmøde. Spørgsmål til forvaltningen. Der var en del vedr. 

børnehaver. På skolesiden handlede det mest om 2026 plan. Gode 

samtaler. Inklusion og mellemformer fyldte en del. Heine har 

efterfølgende spurgt Anders Norup til om der har været en besparelse i 

forhold til ændring jf. forhold til klassetildeling/elevtildeling. Der er 

kommet svar: Heine har ikke kompetence til at stille spørgsmål til 

forvaltning. 

 

 

 

MiniSFO børn er startet. Det var en fin start. Der er derfor 2 nye 

medarbejdere i SFO. En fra børnehave + en ny medhjælper (midlertidig) 

 

Afd. 2 skriftlig prøver er afviklet over 3 dage start maj. 

Lukning af AKT-afdeling har fyldt i hovederne på berørte medarbejdere.  

 

 

 

Byggeri. Der har været udbud på renovering af A,B,C. En udbyder har 

budt ind. Buddet højere end det der er sat af. Derfor foreslås at vi nu 

skifter vinduer og derefter laver udbud på tag og ventilation.  

 

Skolebod. Vi har haft besøg af Britt fra Sundhedscenteret. Hun kommer 

på mandag og underviser 7. årgang i forhold til sundhed og skolebod. Det 

kommer til at danne grundlag for næste års skolebod.  

 

 

Go-Cards til besøg af politisk udvalg. Besøget er udskudt til den 20. juni. 

Go-Cards er bestilt hos Aars Avis.  

 

Pædagogstillinger i GEN. Samtaler den 23/5 2022. Hvem fra bestyrelsen 

vil deltage? Meld ind til Søren.  

 

 

 

3. 

 

Elevrådet 

 

Intet 

4. 

 

Høringssvar 

- 2026plan 

 

 

 

-  

2026 plan 

SKAL opgaverne 

Punkt 1.3 Kvalitetsløft i forhold til Kids: Vi ønsker ekstern evaluering.  

Punkt 5: Fravær (side 10) Skoleleder skal oplyse fraværsprocent, hvis 

forældre ønsker fri. Vi er usikker på, om det reelt vil nedbringe fraværet. 

Vi foreslår, at fraværsprocenten oplyses, hvis fraværet overstiger 10 %. 

Punkt 6: Obs til bestyrelsen: Vi skal lave et princip for inddragelse af 

forældre. 



 

 

 

 

 

 

 

- Bæredygtighedstrategi 

Punkt 7: Den mangfoldige folkeskole: Vi foreslår, at alle børn skal have 

det rette skoletilbud i Vesthimmerlands kommune. 100% af alle børn skal 

have det tilbud, de har brug for. 

 Punkt 8: Vi vil gerne fortsat have muligheden for at hjælpe forældre med 

at få et fritidspas.  

KAN opgaverne 

Intet til høringssvar 

 

 

 

Intet til høringssvar, men vi kunne godt drøfte i bestyrelsen, om vi skal 

tage følgende op:  

- Entreprenørskab 

- Grøn fremtid 

-  

Disse sættes på senere dagsorden 

5. Skolebestyrelsesvalg 

- Opfølgning på valgmøde 

 

Der mødte kun tre forældre op til opstillingsmødet. Vi mangler dermed 3 

forældre til bestyrelsen. Hermed en opfordring til at sætte gang i 

netværket.  

 

  6. 

 

Skoleårets planlægning 

- Klasser i kommende 

skoleår 

- AKT 

- Medarbejdere til 

kommende skoleår 

- Møde/ringetider i 

kommende skoleår 

- 0.a og 0.bc. 

 

 

Der bliver 3 stk. 0. klasser. De er startet i Mini. 

 

I kommende 6. klasse er startet proces om klassedannelsen. 

I kommende 7. klasse: 2 lærere stopper pr. 1/6. Forslag at slå de 3 klasser 

sammen til 2 klasser tre uger før sommerferien, så får eleverne mulighed 

for at kunne gå rolig på sommerferie. Det virker som en bedre løsning end 

en vikarløsning.  

 

AKT: Er endeligt afklaret, at eleverne flytter til Løgstør. Der er relativt ro 

på processen.  

 

Medarbejdere i kommende skoleår:  

- Pædagog og pædagogmedhjælper. Slås op i generelle 

- Vi kommer derudover til at mangle 2 lærere i almen: 1 grundet 

jobskifte og 1 grundet, at vi næste år har 5 medarbejdere på 

uddannelse næste år.  

- Vi kommer til at mangle en pædagog i SFO – grundet jobskifte. 

Derudover øger vi med en medhjælperstilling.  

 

Mødetider/ringetider:  

0 – 3. klasse: uændret møde og ringetid. Vi bytter bånd og pause, så det 

kan hænge sammen med ringetidssættet i udskolingen. Det vil bevare 

muligheden for Gameboosters og legepatrulje.  

4. – 5. klasse: 8 – 14 (kan variere med dagens længde hen over ugen) 

6. klasse: Som 4. – 5. klasse 

7. klasse: 2 dage til 15 og en dag til 14.30 

8 og 9. klasse: 26, 5 timer/uge. 

 

 



 

 

0a, 0bc 

Vi er startet en mellemform op i 0.a. Vi havde egentlig meldt ind, at vi 

ville deltage fra 24/25, men i visitationsrunden fik vi 3 visiterede børn.  

Søren har møde med Anders Norup vedr. finansieringen til kommende 0.a 

 

 

 

7.  Forældrerådsfolder Med udgangspunkt i noterne fra bestyrelsens møde med forældrerådene, 

er lavet en ny folder. Kan ses på hjemmesiden og fås ved henvendelse på 

kontoret. Uddeles til nye forældreråd.  

8. Åbningstider i SFO 

- Henvendelse fra forældre 

med ønske om udvidet 

åbningstid i SFO 

 

Der er flere forældre, der har henvendt sig til ledelsen vedr. udvidet 

åbningstid i SFO. Det drejer sig om morgenåbningstid. Pt er det 10 

minutter tidligere, hvilket vil sige kl. 06.20.  

Ledelsen forudser, at dette ønske vil stige over tid, grundet børnehavernes 

udvidede åbningstider. Forældrene er vant til at børnehaverne åbner fra kl. 

06.00. Bestyrelsen ønsker, at der er mest personale der, hvor der er flest 

børn. 

Det vil være svært at imødekomme fx ekstra morgenåbningstid, da det 

fører til fravær, der hvor der er flest børn.  

Bestyrelsen ønsker at få undersøgt, hvordan belægningen i institutionen er 

i ydertiderne. Punktet ønskes i øvrigt drøftet med de øvrige SFOer i 

kommunen med henblik på et ensartet serviceniveau.  

Når dette er tilvejebragt vil punktet blive taget op igen.      

 

9. Økonomi 

- Kvartalsregnskab 

Udsættes til næste møde – 15. juni. 

10. Punkter til kommende møder  

Revidering af principper 

Entreprenørskab og klima. 

 

 

11. Evt. Ros fra psykolog i forhold til klasserumsledelse og struktur på Aars skole.  

 

Unika går i gang med de sidste legepladsting i uge 20 (det grønne) 

 

12. 

 

Lukket punkt     


