Aulum-Hodsager Skole Skolebestyrelsesmøde
Referat

Tirsdag 22. september kl. 17 – 19
Vi holder mødet på lærerværelset i Aulum pga. skærpet fokus på
afstand i forbindelse med øget smittetryk i Herning Kommune
Forældrevalgte: Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Jens Silkjær,
Kasper Skram, Heidi Dürr Friis
Medarbejderrepræsentanter: Berit Bach, Alex Holm
Elevrådsrepræsentanter:
Skolens ledelse: Annemette Jensen, Lasse Sandgaard, Karen Skyum
Velkommen til: Line Vestergård, suppl. for Kasper Skram

160/20
Elevrådet

Præsentation af elevernes repræsentanter i skolebestyrelse
Orientering og drøftelse af sager fra elevrådet
Velkommen til:
Sine Nagskov formand, Freja Melvej næstformand.
Brugen af mikrobølgeovne er blevet revideret. Kommende temaer:
sukkerpolitik, bæredygtighed og fællesskaber på tværs af klasser.

161/20
Budget 2021, Herning
Kommune

Orientering om høringssvar til budget 2021
Høringssvar er sendt: Den økonomiske tildeling til skolerne bliver
mindre og mindre. Se vedhæftede bilag (høringssvar).

162/20
Henvendelse fra forældre
vedr. DR Ultra (bilag)

Drøftelse og beslutning vedr. brug af DR-ULTRA i undervisningen
Forskellige holdninger til DRs ULTRA nyt og brugen af denne. Der er
enighed om, at der fortsat må ses ULTRA nyt i undervisningen. Det
lægger op til mange gode snakke både i klassen og i hjemmene.

163/20
De unge i Aulum

Der er SSP-udfordringer. Uønskede aktiviteter i weekender og
aftentimer. Alkohol og røg.
Om samarbejdet med Ung Herning. Hvad sker der og hvorfor? Hvordan
får vi forældrene på banen? Hvordan får vi et godt samarbejde skole og
forældre?
SSP-vejleder Kristian Christensen deltager i punktet og vil orientere om
arbejdet
Kristian orienterede om hans rolle som SSP-koordinator. Der er pt. en
del steder i Aulum, hvor de unge mødes og fester. Der er alkohol,
snus m.m til disse sammenkomster – hvilket er meget bekymrende.
Der arbejdes nu på at lave et forum mellem foreninger, AFC og SSP.
De vil mødes jævnligt hen over året.
Derudover er der også forebyggende tiltag om digital dannelse. SSP i
Herning kommune laver brochurer over hvad de kan tilbyde til de
enkelte klassetrin.
Kristian kan altid kontaktes hvis der er noget bekymrende, han kan
derefter trække på det kommunale SSP-team.
Der er nu både junior klub og ungdomsklub i samarbejde med Ung
Herning på Aulum-Hodsager skole.

164/20
Årshjul

Præsentation og drøftelse
Se vedhæftede årshjul. Nyt revideret årshjul sendes med referatet
(datoændringer).

165/20
Nyt fra formanden
Nyt fra skolen

Herunder nyt fra forvaltning og BFU
Ansættelse af ordblindelærer
Corona: Orientering om udsendte nyeste Corona update (Aulum
update) Der bliver sendt ud vedr. Hodsager og SFO i løbet af ugen.
Lærernes arbejdstidsaftale: En orientering om den nye aftale, der vil
især blive ændringer i forhold til skoleårets planlægning, det er ikke
meget anderledes end det vi lokalt her på skolen har gjort de sidste 2
år.
BFU: skolen har fået tilladelse til at lave den nye legeplads. Derudover
er der bevilliget en renovering af personaletoiletter og etablering af
en elevator til Nørregade.
Ordblindevejleder: Vi har ansat Kristina Grindsted.

151/20
Eventuelt

OBS. Mapper til nye skolebestyrelsesmedlemmer.
Info fra SB til de nye klasseforældreråd/trivselsråd. I år skriftligt og
ellers et fælles orienteringsmøde.
Nødundervisningsskriv trykprøves på skolebestyrelsen (bilag med
referat).

Næste møde: onsdag 28. oktober kl. 17 – 21 FÆLLES MED PERSONALE: Revidering af værdigrundlag

