Aulum-Hodsager Skole Skolebestyrelsesmøde
Mandag 24. august 2020 kl. 16.45 – 18.45
Bestyrelseslokalet på skolen
Der vil blive serveret kaffe, vand og lidt at spise

Referat

152/20
Velkomst v/Brian Larsen

153/20
Elevrådet
154/20
Skoleårets start v/KS
Orientering og drøftelse

155/20
Finanslovsmidler til generelt
løft af folkeskolen v/KS
Orientering og drøftelse
Bilag

156/20
Økonomi
Orientering om status v/KS

Forældrevalgte: Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Jens Silkjær,
Kasper Skram, Heidi Dürr Friis
Medarbejderrepræsentanter: Berit Bach, Alex Holm
Elevrådsrepræsentanter: Endnu ikke valgt
Skolens ledelse: Annemette Jensen, Lasse Sandgaard, Karen Skyum
Afbud: Kasper Skram, Lasse Sandgaard

Velkommen til et nyt skoleår – særligt velkommen til Heidi Dürr Friis.
Præsentation af bestyrelsen

Elevrådet har endnu ikke konstitueret sig

Generelt om skolestarten og specifikt om Corona-retningslinjer og
praksis i hverdagen
Bl.a. om aflyst Berlintur for 9. årgang samt forholdsregler vedr.
Bornholmertur for 6. årgang, ændringer i madkundskabslokalet, indkøb
af nyt inventar
Karen orienterede om skoleårets start, vi er kommet godt i gang. Der
er stadig Corona retningslinjer.
Berlinturen er aflyst, 9 årgang kommer på 1 overnatning i Camp
Nørager i uge 38 og vil komme på en studietur til København i foråret.
6 årgang tager til Bornholm i uge 38.
Madkundskabslokalet bliver renoveret og tilpasset en større
elevgruppe, dette forventes færdig i uge 37.
Børne- og familieudvalget har besluttet, at de ekstra midler i Herning
skal bruges til at styrke ordblindeindsatsen.
Vi får 500.000 mere om året fremover.
Oplæg om vores nuværende ressourcer og tiltag på området samt
tanker om, hvordan vi udvider, styrker og understøtter det yderligere.
Midlerne tilføres skolen fra 01.10.20
Vi har været i proces og inddraget de forskellige fora på skolen – se
vedhæftede bilag.

Herunder orientering om processen vedr. ny legeplads
De generelle opfordring er, at vi skal bruge vores penge. De store
overførsler bliver der ikke set positivt på politisk.
I 2020 bruger vi af vores overførsler bl.a. til legeplads, men også til
personale. Vii ved endnu ikke i hvor stort omfang vi får refunderet
vores corona-udgifter på ca 250.000 kr. Det øvrige ekstra-forbrug på
personale kan forklares i et manglende råderum på
inklusionsområdet. Vi betaler for flere ekskluderede elever end det
omfang, vi blev præsenteret for ved høring/beslutning om den
nuværende ressourcefordeling.

Legepladsrenoveringen skal behandles på BFU, fordi det er så stor en
investering. Det bliver behandlet på mødet i september. Vi sætter
processen i gang, når der er givet grønt lys. I de stores skolegård skal
der kloaksepareres, før vi kan gå i gang. Der afventer vi også evt.
kommunal finansiering.
Kort orientering om Markedspladsen med lukning af den runde Pplads, kiss & ride, adskillelse af de hårde og bløde trafikanter samt
separat busbane.
157/20
Årshjul v/Brian og KS
Drøftelse og beslutning
158/20
1/ Nyt fra formanden
2/ Nyt fra skolen
3/ Nyt fra BFU
159/20
Eventuelt

Præsentation af forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde 20-21
Udsat

1/ Kort orientering om at Ane har deltaget i fokusgruppeinterview på
forvaltningen om Corona skole.
2/
3/
Kommentar vedr. manglende elevinddragelse og lukket proces ved ny
klassedannelse i nuværende 7.årg. forud for skoleåret 19-20. Vigtge
perspektiver at have med i principper på området.
Der udtrykkes ønske om at måtte bruge strækbart bogbind til
skolebøgerne i stedet for den klassiske indbinding med papir.

Næste møde: Tirsdag 22. september kl. 17-19 på Hodsager Skole

